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Resumo: O uso de tecnologias e ferramentas para estudos de ambiência no setor rural ganha impulso à
medida que temas como bem-estar animal e conforto térmico despertam o interesse e necessidade de
mudanças no setor produtivo. Neste contexto, a termografia por infravermelho surge como alternativa para se
inferir sobre as modificações microclimáticas aportadas pelas espécies arbóreas em pastagens, com precisão e
rapidez no processo. Objetivou-se neste trabalho avaliar o uso da câmera termográfica para mensuração da
temperatura do ar e estimativa do conforto térmico proporcionado por diferentes espécies arbóreas. O
experimento foi conduzido na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande-MS, de junho a agosto de 2015.
Foram avaliadas 4 espécies arbóreas nativas do Cerrado brasileiro quanto aos parâmetros microclimáticos e
índices de conforto térmico proporcionados por suas sombras. Os dados coletados foram submetidos à
análise fatorial múltipla. Foi observada correlação linear positiva e forte entre a termografia e medidas de
temperatura (0,854), termografia e índices de conforto térmico (0,778) e termografia e radiação solar (0,768).
A termografia por infravermelho mostrou-se um potencial preditor das variáveis microclimáticas e de
conforto térmico proporcionado por espécies arbóreas.

Palavras–chave: ambiência, arborização, conforto térmico, microclima, pecuária de precisão, sistemas
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Introdução
A termografia por infravermelho (TIV) tem se mostrado uma ferramenta de ampla utilização nas
ciências agrárias, em compasso ao que ocorre em outras áreas de conhecimento, como a medicina e
engenharia (ROBERTO e DE SOUZA, 2014). Em sistemas de produção, começa a ganhar destaque seu uso
como ferramenta para o monitoramento e diagnóstico térmico de sistemas de produção, em substituição à
técnicas morosas e pontuais, de aplicação mais limitada. À campo, especialmente em áreas de grandes
dimensões, seu uso pode auxiliar na mensuração do efeito do ambiente sobre os animais e consequentes
implicações sobre a saúde e bem-estar do rebanho. Objetivou-se neste trabalho avaliar o uso da termografia
por infravermelha para estimar o conforto térmico proporcionado por espécies arbóreas.
Material e Métodos
O experimento foi conduzido na Embrapa Gado de Corte, Campo Grande-MS, de junho a agosto de
2015. Foi avaliado o microclima proporcionado por quatro espécies arbóreas nativas do Cerrado brasileiro.
Foram registrados os seguintes parâmetros microclimáticos: temperatura do ar (Ta), temperatura do ponto de
orvalho (Tpo), temperatura de globo negro (Tgn), umidade relativa do ar (UR) e velocidade do vento (Vv),
ao sol e à sombra. O Índice de Temperatura e Umidade (ITU) foi determinado de acordo com Thom (1959).
O Índice de Temperatura de Globo e Umidade (ITGU) conforme Buffington et al. (1981). Para determinar a
Carga Térmica de Radiação (CTR), foi utilizada a metodologia proposta por Esmay (1979). A radiação foi
mensurada através de sensores quantum (qt) que mede a radiação fotossinteticamente ativa, piranômetro
(pnm) que mede a radiação solar global e fotômetro (ftm) que mede a luz visível. As configurações
geométricas das sombras ofertadas pelas espécies foram avaliadas durante o período do experimento. As
imagens termográficas foram obtidas por meio do termovisor Testo, modelo 875i 2i (Testo thermal imager) e
posteriormente analisadas no software apropriado.
As variáveis foram categorizadas e divididas em cinco grupos temáticos: 1) Índices (ITU, ITGU e
CTR); 2) Medidas de temperatura (Ta, Tgn e Tpo); 3) Radiação (qt, pnm e ftm); 4) Termografia ; 5)
Configuração de sombra. Os dados coletados foram submetidos à análise fatorial múltipla no programa
estatístico SPSS Statistics.
Resultados e Discussão
A matriz de correlação (Tabela 1) evidencia a correlação linear e positiva entre os grupos temáticos
(p<0,05). Pode-se observar o grau de associação alto entre as variáveis de termografia por infravermelho e as
variáveis dos grupos temáticos índices (0,778), medidas de temperatura (0,854) e radiação (0,768). Esses
resultados são corroborados por Thompson e Marvin (2006) que obtiveram resultados precisos ao utilizar a
TIV para identificar variações térmicas em ambientes abertos. Os valores altos e positivos na correlação entre
a TIV e os índices para as medidas de temperatura e radiação, mostram uma relação robusta entre as mesmas.
Tabela 1- Matriz de correlação entre os grupos temáticos das variáveis estudadas.
Índices Med. Temperatura1
Índices
1,000
Med. Temperatura1 0,870
1,000
Radiação
0,587
0,587
Termografia
0,778
0,854
Conf.sombra2
0,006
0,012
1
2
Medidas de temperatura; Configuração da sombra.

Radiação

Termografia

Conf.sombra2

1,000
0,768
0,014

1,000
0,023

1,000
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Conclusões
A termografia por infravermelho mostrou-se potencialmente utilizável como preditor das variáveis de
radiação, temperatura e índices de conforto. Embora o presente estudo seja o início de um direcionamento
para esta finalidade, os resultados se mostram consistentes e vislumbram a possibilidade para realização de
novas investigações.
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