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RESUMO 

 

 

 

 

A condição de bem-estar térmico na avicultura pode ser verificada por meio 

de variações fisiológicas, destacando-se a temperatura superficial média como 

parâmetro importante e não invasivo, que demonstra o efeito do ambiente térmico 

sobre as aves. Objetivou-se com o presente trabalho identificar as principais 

contribuições de estudos, pesquisadores, entidades e países, mais relevantes na 

pesquisa acadêmica, sobre o uso da termografia para avaliação do conforto térmico 

de aves nos últimos 9 anos, explorando os referenciais Scopus. Para tal, foi feito o 

levantamento de dados referente a temática do trabalho na base de dados Scopus. 

As buscas foram feitas empregando as palavras-chave: Infrared thermography, 

Surface temperature, Thermal imaging, juntamente com os termos Poultry 

Production, Poultry Farming e Precision poultry farming, por meio do uso dos 

operadores booleanos “OR” e “AND”. O período temporal foi de 2011 a 2020. Para 

geração dos mapas bibliométricos, utilizou-se o software VOSviewer. A palavra- 

chave com maior retorno no resultado das buscas foi "Surface temperature", com 25 

artigos no total (após a aplicação dos critérios de exclusão restaram 17 

documentos). Em contrapartida, as palavras-chave {Thermal imaging} e “Thermal 

imaging”, obtiveram os menores resultados nas buscas, com apenas 2 artigos. 

Conclui-se que por meio das análises bibliométricas, foi possível averiguar a 

crescente busca por pesquisas relacionadas ao uso da imagem térmica na 

avicultura, sendo os possíveis motivos, a relação da temperatura corporal das aves 

interferir diretamente na produtividade e no bem-estar dos animais de produção de 

alimentos. Ainda, observar as tendências futuras, bem como constatar o progresso 

das produções cientificas no Brasil em relação aos outros países e aos anos 

anteriores. 

 
PALAVRAS–CHAVE: Análise bibliométrica, bem-estar animal, conforto térmico, 

termografia. 

JULIANA VIEIRA
Destacar



 

ABSTRACT 

 
 

The condition of thermal welfare in poultry can be verified through physiological 

variations, highlighting the mean surface temperature as an important parameter that 

demonstrates the effect of the thermal environment on the birds. The objective of the 

present study was to identify the main contributions of studies, researchers, entities 

and countries, most relevant in academic research, on the use of thermography to 

evaluate the thermal comfort of birds in the last 9 years, exploring the Scopus 

references. To this end, data on the subject of the work were collected in the Scopus 

database. The searches were performed using the keywords: Infrared thermography, 

Surface temperature, Thermal imaging, together with the terms Poultry Production, 

Poultry Farming and Precision poultry farming, using the Boolean operators “OR” and 

“AND”. The time period was from 2011 to 2020. The VOSviewer software was used 

to generate the bibliometric maps. The keyword with the highest return in the search 

results was "Surface temperature", with 25 papers in total (after applying the 

exclusion criteria, 17 documents remained). On the other hand, the keyword Thermal 

imaging, obtained the lowest result in searches, with only 2 papers. It is concluded 

that through bibliometric analyses, it was possible to verify the growing search for 

research related to the use of thermal imaging in poultry, with the possible reasons 

being, the relationship of the body temperature of the birds directly interfere in the 

productivity and well-being of the animals of food production. Also, observe future 

trends, as well as verify the progress of scientific productions in Brazil in relation to 

other countries and previous years. 

 
 

KEY-WORDS: Bibliometric analysis, animal welfare, thermal comfort, thermography. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

A avicultura é uma atividade tão antiga quanto a história da humanidade 

(SANTOS FILHO, 2011). No Brasil, inicialmente era voltada à subsistência, prevendo 

a comercialização apenas dos excedentes. Posteriormente, na década de trinta, o 

setor já se fortalecia com iniciativas privadas (ZEN et al., 2014). Com o decorrer dos 

anos a cadeia produtiva da avicultura vem impulsionando um aumento constante 

dessa atividade em vários estados brasileiros (SCHMIDT e SILVA, 2018; OLIVEIRA 

et al., 2019). 

Avicultura de corte é uma das atividades de grande destaque na economia 

brasileira, pois nos últimos anos gerou um faturamento anual de US$ 20bi, com 3,56 

milhões de empregos, como resultado da colocação de 50,04 (milhões de cabeças) 

de matrizes de corte nos últimos anos (ROSALEN et al., 2020). 

De acordo com o relatório anual do ano de 2021 fornecido pela Associação 

Brasileira de Proteína Animal (ABPA), as exportações brasileiras de carne de frango 

foram num volume de 4.231(Mil ton), gerando uma receita de 6.097 (Milhões de 

US$), sendo que o destino da produção brasileira de carne de frango foi de 69% 

para o mercado interno e 31% para exportações. Em relação às exportações 

brasileiras de ovos, houve um fornecimento, em volume de 6.250 (Ton), o que 

proporcionou uma receita de 10.029 (Mil US$) de um total de 53.533.542.389 

unidades de ovos produzidas pelo setor avícola brasileiro e seguindo o que foi 

verificado para carne de frango, os ovos da produção brasileira, também possuem 

seu destino principal o mercado interno, perfazendo 99,69% e somente 0,31% 

destinado para as exportações (ABPA, 2021). 

Para o faturamento verificado na avicultura de corte, é necessário cada vez 

mais investimentos nessa área, como em inovações tecnológicas, permitindo assim, 

novos conceitos e sistemas de criação de frangos de corte, promovendo uma maior 

viabilidade econômica e técnica, buscando uma maior ênfase nos aspectos 

produtivos, sanitários e bem-estar das aves (ABREU e ABREU, 2011). 

Na avicultura moderna existem diversos fatores concorrentes para a criação 

de um ambiente adequado para a produção, pois o ambiente de produção é um dos 

principais causadores de perdas na produção animal em escala industrial. Em 

relação à variável temperatura do ar, esta se apresenta como o principal fator do 

ambiente causador de perdas (VITORASSO e PEREIRA, 2009). A condição 
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ambiental da instalação é fundamental para o desempenho efetivo das atividades 

metabólicas, endocrinológicas e fisiológicas relacionadas ao processo de produção, 

além disso, o conhecimento do comportamento espacial das variáveis térmicas nas 

instalações avícolas é importante para a tomada de decisão sobre a melhor forma 

de condicionar o ambiente (FREITAS, 2018). 

O mapeamento das temperaturas interna e externa dos galpões, bem como 

todos os índices psicrométricos envolvidos nas instalações avícolas, são importantes 

visando a confecção de um ambiente que propicie conforto térmico aos animais 

(ROSALEN et al., 2020). Havendo estresse térmico, tanto o desempenho dos 

trabalhadores quanto o das aves, pode ser afetado, pois o estresse térmico nas aves 

pode acarretar diminuição da ingestão de alimento e das atividades físicas, além de 

perdas na produção, e até o óbito das aves (VITORASSO e PEREIRA, 2009) 

As instalações avícolas devem assegurar um ambiente de conforto térmico 

que proporciona ao animal expressar todo o seu potencial genético para produção 

(ARAÚJO et al., 2014), motivo pelo qual novas ferramentas estão sendo aplicadas 

para medir o conforto térmico animal destacando-se as câmeras termográficas 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

Para auxiliar no planejamento de ações para minimizar o impacto do estresse 

térmico nos animais de produção, como a seleção de animais fisiologicamente e 

morfologicamente resistentes a temperaturas ambientais mais elevadas, o 

fornecimento de alimentos com maior qualidade nutricional e redução do incremento 

calórico e projeto de aviários considerando o potencial de uso de modificações 

primárias e secundárias (OLIVEIRA et al., 2019), além do uso e inserção novas 

ferramentas e tecnologias para monitoramento do ambiente, e nesse aspecto, uma 

nova ferramenta que tem sido inserida na produção animal destaca-se a termografia 

de infravermelho (TIV) (NOGUEIRA, 2019), pois, a termografia infravermelha é um 

método muito promissor na área, principalmente por não ser invasivo, o que gera 

melhores resultados (SOUZA-JUNIOR et al. 2019). O uso de imagens termográficas 

é uma técnica que pode ser usada para estimar a temperatura média superficial de 

uma área, através da medida de emissão de energia infravermelha dentro de um 

intervalo pré-determinado espectral (NÄÄS et al., 2010). 

O uso da termografia infravermelho já vem sendo citado e abordado em 

trabalhos científicos desenvolvidos na avicultura (NÄÄS et al., 2010; NASCIMENTO 

et al., 2014, ROSALEN et al., 2020). Assim sendo, uma forma de também contribuir 



13 
 

 
 

 

ao setor avícola brasileiro, é a realização de levantamentos bibliográficos, com 

dados e estudos nessa área, por intermédio da análise bibliométrica da produção 

científica vinculada ao enfoque do estudo, pois a análise bibliométrica é baseada na 

compilação e organização de publicações a respeito de novas descobertas e 

tecnologias vinculadas e que pode ser de grande valia para a identificação de 

tendências no setor (PONCE, 2014), a fim de manter informados os demais 

segmentos da categoria, com o que se tem até o presente momento sobre o uso da 

termografia infravermelha, incentivando o uso de tecnologias voltadas ao bem-estar 

animal e por consequência no rendimento da produtividade. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 
 

Objetivou-se com o presente trabalho identificar as principais contribuições de 

estudos, pesquisadores, entidades e países, mais relevantes na pesquisa 

acadêmica, sobre o uso da termografia para avaliação do conforto térmico de aves 

nos últimos 9 anos, explorando os referenciais Scopus. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Selecionar palavras-chave relativas ao tema proposto, para fazer um 

levantamento de dados e encontrar artigos por meio da base de dados 

Scopus. 

● Gerar mapas bibliométricos de co-ocorrência utilizando o software 

VOSviewer. 

● Analisar e discutir os mapas bibliométricos a respeito da importância dos 

termos e relevância em relação aos anos. 

● Analisar e discutir os dados referentes aos documentos por ano e país 

obtidos por meio das palavras-chave. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
 

3.1. ANÁLISE BIBLIOMÉTRICA 

 
 

A palavra bibliometria foi inicialmente conhecida pelo termo evidenciado por 

Hulme em 1923 por "bibliografia estatística”, entretanto, veio a se popularizar 

somente em 1969 por um artigo de Pritchard, apesar de sua origem ter sido em 

1934, por Otlet. O termo consiste em fazer uma análise quantitativa dos meios de 

informação, sendo estes por aspectos da literatura ou por outras formas de 

comunicação, com uso de técnicas estatísticas e matemáticas (VANTI, 2002). Outra 

definição é que se trata de um conjunto de técnicas cujo objetivo é quantificar o 

processo de comunicação escrita (QUEVEDO-SILVA et al., 2016). 

Os estudos bibliométricos foram feitos primeiramente com intuito de medir 

quantitativamente os livros, em suas diversas formas, em relação a quantidade de 

edições, exemplares, palavras, na ocupação nas bibliotecas e estatísticas sobre a 

indústria por trás. Com o transcorrer do tempo, os artigos de periódicos, 

produtividade de autores, estudo de citações, entre outros tipos de documentos, 

ganharam espaço como produção bibliométrica (ARAUJO, 2006). Para Thewall 

(2008), é possível identificar estruturas de campos de pesquisas, padrões nacionais 

e internacionais de coautoria, entre diversas outras características com a 

bibliometria e de acordo com Guimarães et al., (2021), é nítida a expansão das 

pesquisas bibliométricas por diversas áreas do conhecimento. 

Segundo Penteado Filho & Dias (2008), para realizar uma análise 

bibliométrica é necessário usar uma base de dados, ou várias bases de dados, 

como por exemplo a Web of Science (WOS), Derwent, SciELO, PubMed, Scopus, 

Web of Science; e sites com revistas, ScienceDirect, Portal de Periódicos da 

CAPES, sendo que para esse tipo de estudo, é importante que haja uma diretriz 

para auxiliar as buscas textuais, para realização de referencial teórico e bibliográfico, 

por exemplo, e com o avanço tecnológico é possível o emprego de softwares em 

diversos segmentos, como nas pesquisas acadêmicas (PIZZANI et al., 2012). 

Para aprimorar a pesquisa, nessas bases é possível fazer buscas 

direcionadas a “autor”, “título”, “palavras-chave”, “data de publicação”, onde são 

baixados os arquivos-texto para serem trabalhados em softwares específicos da 

área, sendo que os bancos de dados fornecem dados bibliométricos valiosos para o 
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fornecimento de informações acadêmicas globais (XIE et al., 2020), como por 

exemplo, fatores relacionados a criação de frango de corte, dentre outros enfoques 

nessa área, como realizado por (SOUZA JÚNIOR et al., 2020), em que aborda 

Análise bibliométrica sobre galinha e frango caipira / colonial; já Bernardi (2017), 

analisou a Gestão e monitoramento da qualidade das matérias-primas da indústria 

de rações avícolas; e Alvarenga et al. (2020), abordaram a inovação na predição dos 

valores energéticos de alimentos para frangos de corte. 

Assim, a bibliometria permite identificar nas pesquisas científicas 

determinados assuntos específicos, encontrados nas bases de dados, bem como, a 

possibilidade de detectar por meio das análises, periódicos, instituições, autores, 

além da possibilidade de identificar outros temas relacionados no que se refere ao 

tema principal. Como no estudo de Sousa Júnior et al. (2020) em que foram 

analisadas as principais tendências voltadas à pesquisa, e foi visto que nesse 

processo surgiram outros pontos relevantes a serem analisados, como viabilidade 

econômica e sistemas de gestão. 

Os dados quantitativos são determinados com base nas contagens 

estatísticas das publicações ou de fundamentos extraídos das mesmas, sendo que 

por isso, pode-se dizer que a bibliometria é um termo abrangente, que envolve uma 

série de técnicas estatísticas procurando quantificar os processos da comunicação 

escrita (SILVA et al., 2017). 

Além do mais, os dados contidos em estudos com análises bibliométricas 

podem ser utilizados como ferramenta tanto para o planejamento como para a 

execução de políticas, visando melhor compreender a ciência pela comunidade 

científica, empresarial e outros segmentos da sociedade (SOARES et al., 2016). 

Além das relações encontradas, a análise bibliométrica faz com que haja a 

possibilidade de gerar novos estudos e pesquisas futuras. 

 
3.1.1. Software VOSviewer 

 
 

O software VOSviewer é uma ferramenta onde é possível criar e visualizar 

mapas bibliométricos, como redes, que podem ser incluídas periódicos, pesquisas 

ou publicações individuais. A construção dessas redes é baseada em relações de 

citação, acoplamento bibliográfico, co-citação ou co-autoria, além de fornecer a 

função para criar mapas de co-ocorrência (VOSviewer, 2021). 
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Segundo Van Eck & Waltman (2010), para uma pesquisa bibliométrica são 

utilizados com mais frequência dois tipos de mapas bibliométricos, os baseados em 

gráficos e os baseados em distância. Os mapas baseados em gráficos, fazem das 

linhas que conectam os itens sua forma de demonstrar que há relações entre si, 

sendo sua distribuição feita de forma uniforme. Já os mapas baseados em distância, 

as relações de conexão são analisadas pela distância de um item ao outro, logo, 

quanto menor a distância, mais forte é a relação. Por consequência, a imagem visual 

dos mapas no que diz respeito às ligações entre os elementos, costumam ser 

desiguais por essa diferença de distância. 

De acordo com Van Eck & Waltman (2007), para construção das redes 

bibliométricas, a maioria depende do método de escalonamento multidimensional, 

que é considerado o método mais popular dentre as propostas na literatura 

bibliométrica. Contudo, os autores relatam que apesar disso, a abordagem baseada 

no método VOS (visualização de semelhanças), oferece resultados mais 

promissores. Este método fornece um espaço bidimensional, a distância entre um 

par de elementos demonstra sua força de associação, sendo que quanto mais 

próximos, mais fortemente estão associados. 

O mapeamento é formado por meio do agrupamento dos itens encontrados, 

os chamados clusters. Assim, cada cluster é exibido numa cor diferente, de acordo 

com a similaridade por área de conhecimento entre os itens. Estes são 

representados por círculos, e seu tamanho por sua relevância, em que quanto maior 

o círculo, maior sua importância (VAN ECK et al., 2010). 

 
 

3.2. CONFORTO TÉRMICO 

 
 

Para Alves et al. (2007), o aumento das pesquisas em relação ao bem-estar 

para o desenvolvimento na avicultura, se deve por questões éticas e também pelo 

aumento do custo na produção, que é gerado para os produtores e consumidores 

finais. Em função disso, análises de parâmetros produtivos são realizadas para 

verificação do desempenho produtivo das aves pensando na ambiência e bem-estar 

do animal. 
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Segundo a definição de Hurnik (1992), “o estado de harmonia entre o animal 

e seu ambiente é caracterizado por condições físicas e fisiológicas ótimas e alta 

qualidade de vida dos animais”. Segundo Nazareno et al. (2009), nos sistemas de 

criação intensivos o ambiente tem influência de forma direta na condição de conforto 

e bem-estar animal, podendo repercutir em alterações comportamentais e 

fisiológicas, e consequentemente, comprometer o desempenho produtivo das aves. 

A relação entre o bem-estar térmico, o estado de conforto ou estresse dos 

animais pode ser medido através de técnicas de fácil aplicabilidade e não invasivas 

(CAMERINI et al., 2016), sendo que segundo Mcmanus et al. (2016) o aumento da 

temperatura corporal animal é um indicativo de alterações fisiológicas ou, bem 

como, uma resposta ao meio ambiente. Sabendo disso, métodos não invasivos para 

aferir a temperatura e verificar parâmetros fisiológicos e metabólicos vem sendo 

mais procurados, já que os métodos invasivos podem acabar interferindo no 

resultado. Nesse sentido, a termografia infravermelha caracteriza-se por ser um 

método seguro e não invasivo de visualização de perfil térmico que pode indicar se o 

animal encontra-se sob estresse térmico (CASTILHO et al., 2015). Por isso, estudos 

utilizando a termografia infravermelha vem se tornando uma das tecnologias mais 

requisitadas na área de produção animal, sendo possível identificar doenças, 

estresse geral, processos inflamatórios, entre outros (ROBERTO e SOUZA, 2014; 

LEÃO et al., 2015; FERREIRA et al., 2016). 

Um dos principais fatores que afetam a criação de aves para produção de 

alimentos está relacionado às altas temperaturas no interior das instalações 

(SOUZA-JUNIOR et al. 2019), por isso, as instalações avícolas devem assegurar um 

ambiente de conforto térmico aos animais (NASCIMENTO et al., 2014). 

Uma definição adequada da zona de conforto térmico pode ser indicada como 

sendo a faixa de temperatura ambiente em que a taxa metabólica é mínima e a 

homeotermia é mantida com menor gasto energético (CAMERINI et al., 2016), 

sendo que em condições de conforto térmico, as temperaturas superficiais das aves 

são mais associadas com as temperaturas superficiais das instalações 

(NASCIMENTO et al., 2014). 

Dessa forma, antes mesmo de ser realizada uma construção para fins 

avícolas, é necessário o conhecimento da realidade climática da região e com isso 

realizar um planejamento adequado, quanto a concepção arquitetônica e ainda mais 

a orientação dos avicultores quanto ao melhor manejo ambiental, tendo como 
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consequência maior produtividade e redução dos custos de produção das aves, por 

meio da adequação dos sistemas artificiais de condicionamento térmico às 

condições ambientais e necessidades das aves (ABREU e ABREU, 2011). Logo, 

métodos não invasivos, como a termografia infravermelha, vêm ganhando espaço 

dentro da avicultura. Constatou-se por meio do estudo sua eficiência, indicando 

resultados com o mapeamento corporal, utilizando as imagens termográficas. 

As emissões infravermelhas do animal estão diretamente relacionadas à 

perfusão e metabolismo dos tecidos, em que variações na temperatura da superfície 

geralmente são resultado de mudanças na circulação da área avaliada (ROBERTO 

e SOUZA, 2014). 

Assim, a termografia infravermelha é uma ferramenta muito eficiente para 

estudos de qualquer ramo da ecologia, produção animal, bem-estar animal, 

medicina veterinária e zootecnia, permitindo que a coleta de dados em estudos seja 

feita a uma distância que não influencie ou cause alterações na fisiologia, no 

comportamento e no bem-estar (TORQUATO et al., 2015). 

 
3.3. TERMOGRAFIA EM AVES 

 
 

Segundo Roberto e Souza (2014) a energia térmica emitida pelos corpos é 

invisível ao olho humano, no entanto a câmera termográfica identifica a energia 

térmica emitida pela superfície do corpo, transforma-a em uma imagem visível ao 

olho humano e mostrando ao usuário informações sobre as temperaturas através de 

cores visíveis. De acordo com Tessier et al. (2003) a termografia infravermelha 

consiste em um detector que transforma a energia infravermelha de uma faixa 

espectral determinada, em um sinal elétrico que é similar à temperatura superficial. A 

técnica permite mensurar a temperatura de diversas superfícies simultaneamente e 

visualizar variações rápidas de temperatura (CORTIZO et al., 2008). 

A tecnologia infravermelha foi desenvolvida a partir de observações feitas 

com relação às variações da temperatura em diferentes partes do corpo humano 

(ROBERTO e SOUZA, 2014). A partir daí, a técnica já foi empregada em diversos 

segmentos, como na medicina humana (MANGINE, SIQUELAND; NOYES,1987; 

BRIOSCH et al., 2009) engenharia (MUNIZ, 2019) produção animal (CANGAR et al., 

2008; SYMONDS e TATTERSALL, 2010; NÄÄS et al., 2010; NASCIMENTO et al., 

2014) entre outras áreas. 
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A termografia infravermelha é uma ferramenta inovadora que vem sendo 

utilizada em diversas pesquisas que envolvem animais, com diferentes objetivos: 

termorregulação, estresse térmico, comportamento, diagnóstico de doenças, 

produção e bem-estar animal (TESSIER et al., 2003; MAUCK et al., 2003; COOK et 

al., 2006; ŠUMBERA et al., 2007; KNÍŽKOVÁ et al., 2007; CANGAR et al., 2008, 

TATTERSALL et al., 2009; DUNBAR et al., 2009; WEISSENBÖCK et   al., 

2010; TORQUATO et al., 2015). 

Uma grande vantagem do uso de imagens termográficas, é que esse método 

é o fato de que ele não exige um contato físico direto com a superfície monitorada, 

permitindo assim a leitura remota da distribuição da temperatura, sendo seu uso 

para diversas aplicações na avicultura comercial (NÄÄS et al., 2010). Dessa forma, é 

considerada uma técnica não invasiva, já que não necessita manipular o animal, 

evitando interferência no seu comportamento (NÄÄS et al 2010; NASCIMENTO et 

al., 2011, ROBERTO e SOUZA 2014). A mensuração da transferência de calor entre 

os animais e o ambiente é facilitada com o uso da tecnologia, possibilitando o 

dimensionamento adequado dos sistemas de climatização (AERTS et al., 2003; 

YAHAV et al., 2004). 

Segundo NÄÄS et al. (2010) mesmo a aplicação da termografia em aves 

sendo considerada difícil, devido ao animal possuir uma camada isolante de penas, 

o que acaba bloqueando parte das emissões da pele, a técnica tem sido empregada 

no estudo de conforto térmico animal com sucesso. A termografia tem sido aplicada 

em áreas com e sem penas para a verificação da variação regional da temperatura 

superficial (NÄÄS et al., 2010; CASE et al., 2012; SOUZA JÚNIOR et al., 2013). 

O uso de câmeras termográficas na avicultura tem se mostrado eficiente para 

mensurar a temperatura superficial das aves, sendo a temperatura superficial 

também correlacionada com as temperaturas superficiais das instalações 

(NASCIMENTO et al., 2011), como também boa ferramenta de predição de 

problemas de pés em frangos de corte, pode ser utilizada para acompanhar o 

surgimento de lesões de pododermatite e também pode-se observar variações na 

temperatura dos pés em relação ao gait score apresentado pelo animal (COELHO, 

2021). 

As emissões infravermelhas do animal estão diretamente relacionadas à 

perfusão e metabolismo dos tecidos. Variações na temperatura da superfície são 
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geralmente resultado de mudanças na circulação da área avaliada (WALDSMITH, 

OLTMANN, 1994; STELLETTA et al., 2012; ROBERTO e SOUZA, 2014). 

 
 
 

3.4. INFLUÊNCIA DO AMBIENTE TÉRMICO SOBRE A VARIAÇÃO DA 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DE AVES 

 
As instalações avícolas devem assegurar um ambiente de conforto térmico 

que proporcione ao animal expressar todo o seu potencial genético para produção 

motivo pelo qual novas ferramentas estão sendo aplicadas para medir o conforto 

térmico animal (NASCIMENTO et al., 2014). 

Os animais têm vários sistemas funcionais, os quais mantêm a temperatura 

corporal dentro de uma determinada faixa (SILVA, 2000). Tendo em vista que no 

balanço térmico, as aves estão em troca térmica contínua com o ambiente, no 

entanto, este mecanismo é eficiente somente quando a temperatura ambiental se 

encontra dentro da zona de conforto para a ave (ABREU e ABREU, 2011). Segundo 

Curto et al., (2007) a capacidade das aves de dissipar calor diminui à medida que a 

temperatura ambiente e a umidade relativa se elevam acima da zona termoneutra; 

como resultado, a temperatura corporal da ave sobe e logo aparecem os sintomas 

do estresse calórico. 

A correlação da temperatura do ar com a temperatura superficial das aves foi 

descrita em diversos trabalhos (DAHLKE et al., 2005; YAHAV et al., 2005; WELKER 

et al., 2008). 

Já Nascimento et al. (2014) constataram relação da temperatura superficial 

das aves com a temperatura superficial da instalação (cortinas laterais, forro e 

cama), de modo que os efeitos ambientais que atuam sobre as aves sejam 

diminuídos, as instalações devem ser construídas e manejadas com o objetivo de 

manter temperatura, umidade e velocidade do ar em limites visando que o ambiente 

interno se torne ideal de acordo com as exigências do animal (ROSALEN et al., 

2020). 

A temperatura superficial varia de acordo com a região de analisada, ou seja, 

diferentes regiões corporais possuem temperaturas superficiais distintas, cada 

região corporal pode agir de forma distinta na regulação da temperatura corporal 

(MAUCK et al., 2003; ŠUMBERA et al., 2007; TATTERSALL et al., 2009; 
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WEISSENBÖCK et al., 2010). Segundo Hillman et al. (1982) durante períodos de 

temperaturas elevadas as extremidades das aves, que não possuem penas (crista, 

barbela e pés) normalmente são vasodilatadas. As temperaturas distintas ao longo 

do corpo do animal, é devido ao fluxo sanguíneo, o metabolismo e a profundidade 

em relação a sua superfície (TAKAHASHI et al., 2009). 

Segundo Tessier et al. (2003) A temperatura corporal das aves é influenciada 

diretamente pelas variações na idade do animal e no horário do dia. 

Nascimento et al. (2014) destacam que instalações com ventilação pressão 

negativa possibilitam maior transferência de calor sensível pelas aves em relação ao 

convencional, sugerindo melhores condições de conforto térmico. A diferença entre 

as temperaturas da superfície do animal e do ambiente térmico é a força motriz de 

transferência de calor sensível (convecção e radiação). O fluxo de calor ao ambiente 

é uma função da temperatura da superfície exposta (PROSSER e HEATH, 1991; 

YAHAV et al., 2004). 

 
 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

4.1. LEVANTAMENTO DOS DADOS 

 
 

Os dados para a análise bibliométrica, foram obtidos por meio da biblioteca 

virtual Portal de Periódicos, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (Capes), sendo realizado o acesso remoto concedido via 

Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) para as instituições participantes e, 

posteriormente, procedeu-se o acesso a base de dados Scopus, de forma individual. 

Dentre as 130 bases de referências disponíveis, a Elsevier Scopus foi a escolhida 

por possuir ferramentas bibliométricas para análise e visualização da pesquisa, além 

de ser a base de dados que contém o registro do maior número de resumos e 

citações da literatura revisada por pares (ELSEVIER, 2016). 

Para as buscas foram utilizadas as palavras-chave: Infrared thermography, 

Surface temperature, Thermal imaging, sendo que, para cada uma delas, utilizou-se 

também em sua busca os termos Poultry Production, Poultry Farming e Precision 

poultry farming. Para garantir que o levantamento de dados trouxesse resultados 

mais concisos, as pesquisas foram feitas com o uso dos operadores booleanos “OR” 
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e “AND”. O operador “OR” tem como utilidade combinar diferentes termos, 

possibilitando o retorno da pesquisa com ao menos um resultado. Já o código 

“AND”, tem aplicabilidade quando necessário que os resultados incluam todos os 

termos, mesmo distantes uns dos outros. 

Para obter uma averiguação mais precisa, encontrando as palavras ou frases 

exatas nas publicações, foram colocados os termos selecionados entre colchetes. Já 

para realizar a busca e obter resultados aproximados, foram colocados os termos 

entre aspas. Sendo assim, ao começar a explorar na página da Scopus, para 

primeira busca, foi necessário selecionar em pesquisar utilizando o filtro de busca 

Article title, Abstract, Keywords, com objetivo de encontrar artigos aos quais as 

palavras estivessem contidas no título do artigo, resumo ou palavras-chave. 

Foi feito a limitação para recuperação de documentos publicados na língua 

inglesa. A janela temporal adotada foi de 2011 até 2020. Por se tratar de uma 

análise bibliométrica e o presente trabalho ser desenvolvido no segundo semestre 

de 2021, o que possibilitaria novas publicações até sua finalização. Ainda, a escolha 

aplicada como limite de tipo de documento, ser somente direcionada a artigo, 

refinando dessa forma a pesquisa. 

A metodologia adotada no presente trabalho foi no método de mapeamento 

científico, proposto segundo Zupic & Čater (2015). 

Os critérios de inclusão usados para selecionar os artigos foram por meio da 

análise dos documentos, aos quais deveriam estar de acordo com o tema proposto 

no presente trabalho. Sendo esses: uso da termografia em frangos de corte ou 

poedeiras. 

Posteriormente, os resultados foram averiguados e realizado a exportação 

dos documentos selecionados, através do método de exportação CSV Excel, em 

que os itens escolhidos foram: Informação de citação e Resumo e palavras-chave. 

Sendo que, para cada item deste selecionado, havia outros sub elementos 

importantes que foram utilizados na criação do mapeamento bibliométrico com o 

software VOSviewer. 

 
4.2. Etapas definidas e realizadas para a confecção da Análise Bibliométrica 

 
 

Para a criação dos mapas bibliométricos, optou-se pela utilização do software 

VOSviewer – ferramenta que permite o agrupamento de redes de pesquisadores, 
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Tela Inicial VOSviewer 

• 'File' 

• 'Maps' 

• 'Create' 

 
 

 

artigos científicos, campos de pesquisa, dentre outros, por meio de dados 

bibliográficos de coautoria, co-ocorrência de palavras-chave, citação, acoplamento 

bibliográfico ou de co-citação. O esquema abaixo exemplifica as etapas percorridas 

para a elaboração da análise. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Métodos utilizados 

• 'Choose type of analysis and counting method' 

• Marque as opções: 

• 'co-occurence' (Type of analysis) 

• 'All Keywords' (Unit of analysis) 

  •'Full couting' (Counting method)t’  
 

 
 

 
 

 

Finalizando a criação do Mapa 

Nesta tela é possivel visualizar e selecionar as 
palavras-chave 

Clique em 'Finish' para gerar o mapa desejado. 

Incidência de autores 

• No campo 'Minimum number of occurences of a 
keyword', foram realizados testes para verificar o 
que forneceria melhor mapa para visualização e 
posterior análise para cada termo escolhido nesta 
pesquisa. 

Escolhendo o tipo de arquivo para importação 

• Clique na Aba 'Scopus' 

• Selecione o arquivo CSV Excel, e clique ‘ok’ ’ 

Crianção do um mapa bibliográfico 

• 'Create Map' 

• 'Create a map based on bibliographic data’ 
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O método de co-ocorrência foi escolhido segundo a terceira lei bibliométrica 

clássica, a Lei de Zipf, que segue o princípio do menor esforço (ARAÚJO, 2006), 

pois assim os mapas são gerados conforme a importância dos termos encontrados, 

de acordo com o número de ocorrências dentro dos artigos, isto é, quanto mais se 

encontra determinado termo, maior é a sua força dentro do assunto proposto. 

Para cada um dos termos explicitados no tópico 4.1, foram criados mapas 

bibliométricos de co-ocorrência de palavras-chave, seguindo as etapas descritas no 

esquema acima. Além disso, com a finalidade de averiguar a distribuição temporal 

dos documentos, foi incluído para análise o mapa relacionando ao ano de 

publicação. Ainda, foi exportado um gráfico da base de dados Scopus, contendo a 

comparação quantitativa da distribuição dos documentos por país. 

 
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

De acordo com a tabela 1, é possível visualizar as palavras-chave, os 

operadores booleanos utilizados nas buscas e a quantidade de artigos recuperados 

na pesquisa. Nota-se também, que o termo com mais resultados na busca foi 

"Surface temperature", com 25 artigos no total, já os termos {Thermal imaging} e 

"Thermal imaging", foram os que resultaram o menor total de documentos, com 

apenas 2 artigos. 

 
Tabela 1 – Total de artigos recuperados por palavras-chave. 

 Palavra-Chave  Total de Artigos 

Termo 1ª Pesquisa 2ª Pesquisa  

1 {Infrared thermography} AND * 7 

2 "Infrared thermography" AND * 7 

3 {Surface temperature} AND * 21 

4 "Surface temperature" AND * 25 

5 {Thermal imaging} AND * 2 

6 "Thermal imaging" AND * 2 

* ({Poultry Production} OR {Poultry Farming} OR {precision poultry farming})  

Fonte: Elaboração própria. 
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A palavra-chave Suface Temperature, apresentou diferentes resultados, 

quando empregado os colchetes e as aspas na busca. Isto porque conforme 

explicado no tópico 4.1, a diferença entre eles é que o primeiro encontra o termo 

exato, enquanto o segundo encontra resultados aproximados dentro das 

publicações. 

Além disso, com a finalidade de se ater ao tema da pesquisa, foi feita uma 

combinação entre os operadores booleanos ‘OR’ e ‘AND’, sendo o operador 

booleano ‘AND’ responsável por possibilitar a soma entre a primeira pesquisa e a 

segunda, enquanto o operador ‘OR’ permitiu que ao menos uma das palavras 

relacionadas à criação de aves – poultry production (produção de aves), poultry 

farming (avicultura), precision poultry farming (avicultura de precisão), pudessem ser 

encontradas nas publicações que constavam as palavras-chave utilizadas neste 

estudo, sendo elas: Infrared thermography (termografia), Surface temperature 

(temperatura superficial), e Thermal imaging (imagem térmica). 

Dentre os resultados obtidos em cada pesquisa, foi preciso fazer uma 

avaliação inicial para averiguar a coerência com o tema abordado neste trabalho. A 

partir disto, verificou-se que alguns artigos levantados na busca se distanciavam 

consideravelmente do escopo de nossa análise, que é voltada para a termografia 

infravermelha na avicultura. Os artigos destoantes, que não tratavam de temas 

relacionados a termografia infravermelha, ou tinham como objeto de estudo outras 

espécies de animais, ou eram artigos de revisão, portanto, não foram considerados 

para este estudo, tendo sido excluídos, como pode ser observado na tabela 2 e no 

quadro 1 abaixo. 

 
Tabela 2 – Total de artigos retirados por palavras-chave. 

 Palavra-Chave  N. Documentos 

Retirados 

Total de 

Artigos Termo 1ª Pesquisa 2ª Pesquisa 

1 {Infrared thermography} ou "Infrared thermography" AND * - 7 

2 {Surface temperature} AND * 7 14 

3 "Surface temperature" AND * 8 17 

4 {Thermal imaging} ou "Thermal imaging" AND * - 2 

 * ({Poultry Production} OR {Poultry Farming} OR {precision poultry farming})  

Fonte: Elaboração própria. 
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Após a análise de todos os documentos que passaram pelos critérios de 

exclusão, foi observado que alguns documentos se repetiram em diferentes 

palavras-chave, sendo assim, também foi feita a compilação dos documentos 

retirando as duplicações, resultando no total de 18 artigos diferentes (Quadro 1). 

 
 

Quadro 1 – Documentos finais após a aplicação dos critérios de exclusão. 
 

 Título Periódico Autor (ano) 

1 Thermoregulatory, behavioral and productive responses of 
laying hens supplemented with different types and dosages 

of phytases raised in a hot environment: An integrative 
approach 

Journal of 
Thermal Biology 

Farias et al. 
(2020) 

2 Surface temperature distribution in broiler houses Brazilian Journal 
of Poultry 
Science 

Baracho et al. 

(2011) 

3 Evaluation of three fast- and slow-growing chicken strains 
reared in two production environments 

South African 
Journal of 

Animal Science 

Ghayas et al. 
2020) 

4 Thermal stress alters the basal value of serum proteins in 
laying hens 

Revista Bras. de 
Saúde e Prod. 

Animal 

Grunitzky et 
al. (2020) 

5 Influence of stocking density on welfare indices of broilers Italian Journal of 
Animal Science 

Abudabos et 
al. (2013) 

6 Impact of exposure time to harsh environments on 
physiology, mortality, and thermal comfort of day-old 

chickens in a simulated condition of transport 

The Int. Society 
of 

Biometeorology 

Vieira et al. 

(2019) 

7 Chronic heat stress alters hypothalamus integrity, the 
serum indexes and attenuates expressions of hypothalamic 

appetite genes in broilers 

Journal of 
Thermal Biology 

He et al. 
(2019) 

8 Physiological parameters and thermal comfort indices of 
layers fed vegetable glycerin 

J. of Animal and 
Plant Sciences 

De Sena et 
al. (2019) 

9 Heritability of body surface temperature in hens estimated 
by infrared thermography at normal or hot temperatures 

and genetic correlations with egg and feather quality 

Animal Loyau et al. 

(2016) 

10 The utility of infrared thermography for evaluating lameness 
attributable to bacterial chondronecrosis with osteomyelitis 

Poultry Science Weimer et al., 

(2019) 

11 Thermal gradients of container and mean surface 
temperature of broiler chicks transported on different 

shipments 

Engenharia 
Agrícola 

Nazareno, 
Silva, Donofre 

(2016) 

12 Performance analysis of a poultry engineering chamber 
complex for animal environment, air quality, and welfare 

studies 

Transactions of 
the ASABE 

Padavagod et 
al. (2016) 

13 Daily variations in the thermoregulatory behaviors of naked 
neck broilers in an equatorial semi-arid environment 

International 
Journal of 

Biometeorology 

De Queiroz et 
al. (2014) 

14 Estimating sensible heat loss in laying hens through 
thermal imaging 

Computers and 
Electronics in 

Agriculture 

Souza-Junior 
et al. (2019) 

15 Skin surface temperature of broiler chickens is correlated to 
body core temperature and is indicative of their 

thermoregulatory status 

Poultry Science Giloh, 
Shinder e 

Yahav(2012) 



28 
 

 

 
 

 
16 Effect of wetting method on the broiler transport in Brazilian 

Northeast 
Journal Animal 

Behaviour 
Biometeorology 

Pinheiro,Filho 
Machado 

(2020) 

17 Thermal comfort fuzzy index for broiler chickens Engenharia 
Agricola 

Nascimento 
et al. (2011) 

18 Investigation of the effects of probiotic, bacillus subtilis on 
stress reactions in laying hens using infrared thermography 

Plos One Soroko e 
Zaborski 
(2020) 

 
 

 

5.1. ANÁLISE POR TERMO DE BUSCA 

 
 

5.1.1. Termo 1 - {Infrared thermography} ou "Infrared thermography", junto com os 

termos ({poultry production} OR {poultry farming} OR {precision poultry farming}) 

 
De posse dos artigos selecionados, os mapas foram gerados para cada 

termo. Sendo a primeira palavra-chave para gerar os mapas de dados foi {Infrared 

thermography} ou "Infrared thermography", junto com os termos ({poultry production} 

OR {poultry farming} OR {precision poultry farming}). Sendo assim, foram 

encontradas 108 palavras-chave, e feita escolha mínima para 2 ocorrências, 

obtendo-se 14 itens. Contudo, o item “aves” foi retirado, contabilizando 13 itens para 

compor o mapa. As palavras-chave selecionadas, seu número de ocorrência, e sua 

força total calculada dos links de co-ocorrência com outras palavras-chave podem 

ser visualizadas na Figura 1 e o mapa de co-ocorrência (Figura 2). 
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Figura 1 – Verificação das palavras-chave para mínimo de 2 ocorrências 
 

Fonte: Elaboração própria por screenshot da interface do VOSviewer. 

 

 
Nota-se que a palavra-chave “thermography” obteve o maior número de 

ocorrências, e com a maior força de ligação. Em contrapartida, animal welfare, foi o 

termo com menor interação. 
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Figura 2 – Mapa bibliométrico de co-ocorrência de palavras-chave 

 

Fonte: Elaboração própria retirada do VOSviewer. 

 

 
O mapa de co-ocorrência é formado por clusters, indicados pelas cores dos 

círculos. Os termos são agrupados através da similaridade entre si, e seu tamanho é 

definido de acordo com a sua relevância, quanto maior, mais importante. 

Logo, nesta rede, é possível identificar 2 clusters, um na cor vermelha, 

contendo 10 itens de importância, e outro na cor verde, com 4 itens. Para o primeiro 

cluster, o vermelho, os termos physiology, infrared radiation, animal, animals e 

infrared rays, possuem o mesmo grau de relevância, com 26 interações. Esse grupo 

avalia procedimentos com radiação infravermelha ou raios infravermelhos, para 

averiguar a temperatura corporal de frangos. Já para o segundo grupo, o verde, o 

termo thermography, ganha destaque com 27 interações. Neste cluster, traz a 

relação do bem-estar animal, com o uso da termografia infravermelha. Soroko et al. 

(2020), usaram a termografia infravermelha para avaliar as variações da temperatura 

superficial de galinhas poedeiras, como um indicador de estresse. 

Já como forma de avaliar a tendência das publicações de acordo com sua 

distribuição temporal, entre os anos de 2011 a 2020, a mesma rede bibliométrica foi 

gerada, o qual está demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Mapa de co-ocorrência de palavras-chave em relação ao ano 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria retirada do VOSviewer. 

 

 
Neste mapa, as cores são usadas para associar os termos de co-ocorrência 

ao ano de sua publicação. As cores em tom verde ao amarelo indicam as palavras- 

chave encontradas nos artigos que são mais recentes, entre 2018 a 2020. Os 

primeiros estudos verificados falam sobre o uso de termografia infravermelha, 

relacionadas ao bem-estar animal. Já os termos encontrados nos estudos mais 

recentes, mostram que, devido ao avanço das pesquisas e da tecnologia, a medição 

da radiação infravermelha se voltou para procedimentos e análises mais específicas, 

relacionadas à fisiologia animal, como no estudo de Weimer et al. (2019) utilizaram a 

termografia infravermelha para avaliar a claudicação na produção de frangos de 

corte, atribuída à Condronecrose bacteriana com osteomielite (BCO), com foco na 

saúde clínica animal. 

A distribuição das publicações ao longo do período analisado (2011 a 2020) 

pode ser observado na Figura 4. Foi possível observar o aumento dos artigos que 

englobam o termo 1 a partir de 2019. 
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Figura 4 – Análise dos documentos por ano 
 

 

 
A distribuição dos documentos por país pode ser visualizada na Figura 5. 

Nota-se que o Brasil está à frente nas pesquisas, com 3 artigos publicados, com os 

trabalhos dos seguintes dos autores, respectivamente, Pinheiro et al. (2020), Souza- 

Junior et al. (2019) e Baracho et al. (2011). 

 
Figura 5 – Distribuição dos documentos por país 
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5.1.2. Termo 2 - {Surface temperature}, junto com os termos ({poultry production} OR 

{poultry farming} OR {precision poultry farming}) 

 
 

O termo {Surface temperature} obteve no total 216 palavras-chave. Logo, 

para gerar o mapa foi indicado um número de ocorrências mínimo igual a 3, sendo 

assim, 17 itens foram encontrados no limiar (Figura 6). 

 
Figura 6 – Verificação das palavras-chave para 3 ocorrências 

Fonte: Elaboração própria por screenshot da interface do VOSviewer. 

 

 
São identificados os termos animals, animal, chickens, chicken, e physiology 

como sendo as palavras de maior força de ligação. O mapa de de co-ocorrência de 

palavras-chave referente ao termo pode ser visualizado na Figura 7. 
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Figura 7 – Mapa bibliométrico de co-ocorrência de palavras-chave 
 

Fonte: Elaboração própria retirada do software VOSviewer. 

 

 
Foram identificados 2 clusters, nas cores vermelho e verde. O grupo, em 

verde, possui 7 itens, e apresenta o termo mais relevante sendo physiology, com 51 

interações. O tema trata neste cluster sobre estudos controlados que examinam a 

temperatura para avaliar o estresse por calor. Como consta no estudo de Baracho et 

al. (2011), em que foi avaliado a temperatura superficial das aves em função da 

distribuição de calor no interior dos aviários, com o auxílio da termografia 

infravermelha. Já o grupo em vermelho, têm-se 9 itens, e possui os termos, animals, 

animals, chicken e chickens em destaque na rede, com 59 interações. Neste cluster 

avalia como a regulação da temperatura corporal das galinhas, está associada e 

impacta na eficiência da produção de aves. 

O mapa de co-ocorrência de palavras-chave em relação ao ano para o termo 

{Surface temperature} pode ser observado por meio da Figura 8. 
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Figura 8 – Mapa bibliométrico de co-ocorrência de palavras-chave em relação ao 

ano 

 

Fonte: Elaboração própria retirada do VOSviewer. 

 

 
Nesta rede os termos estão associados de acordo com o ano de publicação, 

em degradê do azul ao amarelo, indo em ordem crescente, aproximadamente do 

ano de 2017 a 2020. Dentre as cores no tom amarelo e verde, encontram-se as 

publicações mais recentes, de meados de 2018 a 2020, que abordam artigos com 

estudos controlados em não-humanos, para avaliar o estresse por calor. Como o 

trabalho de Grunitzky et al. (2020) no qual, os autores avaliaram a alteração da 

qualidade dos ovos em galinhas poedeiras submetidas ao estresse térmico, por 

meio de experimento com temperatura controlada, para analisar parâmetros 

fisiológicos e metabólicos. 

Pode-se observar pela Figura 9 o retorno do termo {Surface temperature} 

contido nos artigos em 2019 e 2020, após dois anos sem publicações relacionadas, 

com 3 e 4 publicações respectivamente. Para Souza-Junior et al. (2019), o 

desempenho produtivo na avicultura está associado às condições ambientais por 

causa das altas temperaturas. Isso poderia ser um dos indicativos que justificaria o 

retorno da produção acadêmica em relação ao tema dos últimos anos citados. 
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Figura 9 – Distribuição dos documentos por ano ao longo do período avaliado 
 

 
 

Quando analisado o número de publicações por país, pode-se observar que o 

Brasil apresenta quantidade superior (8 publicações) em relação aos outros países 

(Figura 10). Com os trabalhos de Baracho et al. (2011); Nascimento et al. (2011), 

Queiroz et al. (2014); Nazareno et al. (2016); Souza-Junior et al. (2019); Vieira et al. 

(2019); Farias et al. (2020); Grunitzky et al. (2020). 
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Figura 10 – Distribuição dos documentos por país 

5.1.3. Termo 3 - "Surface temperature", junto com os termos ({poultry production} OR 

{poultry farming} OR {precision poultry farming}) 

 
 

O termo "Surface temperature" forneceu para 3 ocorrências mínimas por 

documento, 24 itens, sendo 239 palavras-chave encontradas com pelo menos uma 

ocorrência mínima (Figura 11 e Figura 12). 

 
Figura 11 – Verificação das palavras-chave para 3 ocorrências 
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Fonte: Elaboração própria por screenshot da interface do VOSviewer. 

 

 
É possível observar que a palavra-chave animals obteve o maior número de 

ocorrências, correspondente a maior força de ligação. Em contrapartida, animalia, foi 

o termo com menor interação. Aqui o item “aves”, também foi excluído para gerar o 

mapa. 

 
Figura 12 – Mapa bibliométrico de co-ocorrência de palavras-chave 

 

 

 
Nesta rede pode-se observar 4 clusters, nas cores amarela, vermelho, azul e 

verde. No primeiro cluster, em amarelo, encontram-se 3 itens, controlled study, 

article e nonhuman, com mesmo grau de relevância, com 38 interações. É abordado 

neste grupo, a relação de artigos voltados para estudos controlados para não 

humanos. Já no cluster em vermelho, é encontrado 9 itens, com termo de maior 

relevância animal, com 77 interações. Neste cluster estão sendo analisados o 

conjunto de sistemas de regulação da temperatura corporal nas galinhas e a ligação 

com o estresse por calor. No grupo em azul, constam 5 itens, sendo physiology o 

termo de maior relevância, com 68 interações. Por este cluster, observa-se a ligação 

entre tecnologias que envolvam radiação infravermelha para aferir a temperatura 

corporal e verificar parâmetros fisiológicos. Por meio da pesquisa de Nascimento et 

al. (2011), pode-se observar essa relação, pois são utilizadas imagens térmicas 
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infravermelhas para fazer o registro da temperatura superficial das penas e da pele 

de frango de corte, com intuito de transpor os dados para um índice de conforto 

térmico. Já para o último cluster em verde, consta 5 itens, sendo animals com 78 

interações, a maior força. Mostra como a produção de aves está interligada ao uso 

da termografia infravermelha como método eficiente para medir a temperatura. 

O mapa bibliométrico de co-ocorrência de palavras-chave em relação ao ano 

referente ao termo, pode ser visualizado na Figura 13. 

 
Figura 13 – Mapa de co-ocorrência de palavras-chave em relação ao ano 

 
 

Fonte: Elaboração própria retirada do VOSviewer. 

 

 
Nesta rede as cores em tom azul representam os termos de co-ocorrencia 

mais utilizados nas análises pioneiras entre os anos de 2013 a 2016. Retrata os 

primeiros estudos direcionado ao Reino Animália, analisando a temperatura corporal 

por meio da termografia infravermelha, como consta no artigo de Loyau et al. (2016), 

que utilizou a termografia infravermelha para medir a temperatura da superfície 

corporal em galinhas, e as correlações genéticas com a qualidade de ovos e penas. 

Observou-se o aumento das publicações nos anos de 2019 e 2020, em 

relação a 2018, com 9 produções cientificas publicadas nesses dois anos no total 

(Figura 14). 
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Figura 14 – Distribuição dos documentos por ano ao longo do período estudado 

 

Assim como no TERMO 2, o Brasil consta como o país com mais publicações 

direcionadas à palavra-chave. Os mesmos 8 artigos indicados no tópico 5.1.2 

encontram-se nessa análise (Figura 15), com acréscimo do trabalho de Sena et al. 

(2019). 

 
Figura 15 – Distribuição dos documentos por país 
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5.1.4. Termo 4 - {Thermal imaging} ou "Thermal imaging", junto com os termos 

({poultry production} OR {poultry farming} OR {precision poultry farming}) 

 
A busca retornou 29 palavras-chave com 1 ocorrência mínima. Como haviam 

poucos artigos, a melhor opção para gerar o mapa foi para uma ocorrência do termo. 

Sendo que, o programa mostrou que o maior conjunto de componentes conectados 

neste caso, seria de 24 itens. Logo, essa foi a escolha para criar a rede de dados. 

 
Figura 16 – Verificação das palavras-chave para 1 ocorrência 

Fonte: Elaboração própria por screenshot da interface do VOSviewer. 

 
 
 

Observa-se que as palavras-chave air temperature, atmospheric temperature, 

biophysical equations e biophysics são alguns dos termos com a maior força de 

ligação, com 23 interações. Em contrapartida, body temperature, broiler, facial 

surface temperature, hot condition e infrared, como os termos de menor interação, 

com 4 interações. 

O Mapa de co-ocorrência de palavras-chave referente ao termo, pode ser 

visualizado na Figura 17. 
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Figura 17 – Mapa bibliométrico de co-ocorrência de palavras-chave 
 
 

Fonte: Elaboração própria retirada do VOSviewer. 

 

 
Neste mapa bibliométrico tem-se apenas um cluster, na cor vermelha, 

contendo 24 itens de importância. O grupo relata a respeito do método de estimativa 

da perda de calor sensível por meio de imagens térmicas, avaliando a termografia 

infravermelha como sendo um procedimento não-invasivo que fornece medições 

mais precisas para avaliar a temperatura corporal. 

Avaliou-se a tendência das publicações de acordo com sua distribuição 

temporal (Figura 18), e foi constatado que os termos com mais interações nesta rede 

se encontram no artigo publicado em 2019, sendo o trabalho de Souza-Junior et al. 

(2019). Isso mostra uma maior relevância das palavras-chave de co-ocorrência 

nesta publicação, em comparação com a publicação de 2012, de Giloh, Shinder & 

Yahav (2012). 
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Figura 18 – Mapa de co-ocorrência de palavras-chave em relação ao ano 
 
 

Fonte: Elaboração própria retirada do VOSviewer. 

 

 
Foi observado que o termo indicado neste tópico possui a mesma quantidade 

de publicação por país, no Brasil, Egito e Israel, com 1 publicação para cada país, 

como só foram encontrados dois artigos, pode-se afirmar que pelo menos em um 

dos trabalhos houve coautoria internacional, o que explicaria o fato. 
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6. CONCLUSÕES 

 
 

Conclui-se que por meio das análises bibliométricas, foi possível averiguar a 

crescente evolução das pesquisas relacionadas ao uso da termografia na avicultura, 

as tendências futuras, bem como constatar o progresso das publicações no Brasil 

em relação aos outros anos e países. 

Por este presente trabalho trazer em sua busca palavras-chave selecionadas 

e específicas em relação ao tema proposto, observou-se um número baixo da 

quantidade de artigos no resultado. O que, por consequência, gerou redes no 

software mais simples e claras de serem analisadas. Com isso, foi possível 

identificar melhor alguns padrões entre as pesquisas, como por exemplo, a 

temperatura do ambiente ser um dos parâmetros que mais interferem na zona de 

conforto térmico do animal, fazendo com que haja uma diminuição da produtividade 

na produção de alimentos. 
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