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RESUMO 
 
 

Philippe Pereira da Silva Orientador: Prof. MSc Roberto Devienne Filho Título: Termografia e 
suas Aplicações RESUMO Ultimamente, os sistemas de manutenção vem crescendo 
constantemente, e sempre buscando inovações tecnológicas e eficientes para manter a 
confiabilidade e qualidade dos equipamentos. Desse modo, existem vários tipos de 
manutenção, e uma delas é a preditiva, que tem objetivo de averiguar as condições reais de 
funcionamento de equipamentos, de acordo com os seus processos. Dentro da manutenção 
preditiva, encontra-se a termografia, que é baseada em análise de imagens termográficas 
através de uma câmera. As câmeras utilizadas no ensaio termográfico são de caráter 
infravermelho, pois produzem imagens da radiação de “calor”, proporcionando medições 
precisas de temperatura sem contato. Quase todos os objetos aquecem antes de uma avaria, 
tornando as câmeras infravermelhas extremamente eficazes no diagnóstico de falhas em 
diferentes aplicações viabilizando um alto retorno de investimento (FLIR SYSTEM). Neste 
trabalho irei relatar o surgimento da tecnologia infravermelha, qual foi sua primeira aplicação e 
como ela se desenvolveu para chegar ao mundo de hoje. Explanarei as principais leis da 
termodinâmica, temperatura e transferência de calor. Os sistemas infravermelhos tiveram 3 
fases: antes, durante e após a 2ª Guerra Mundial, quando as indústrias começaram a se 
desenvolver rapidamente, porém diminuindo a produtividade e fazendo planos de manutenção 
mais sistemáticos e programados. E a partir da década de 70 a tecnologia infravermelha foi 
estudada e implementada em diversos equipamentos, e consequentemente diversificando sua 
área de atuação. Através de imagens e tabelas será demonstrado alguns exemplos de 
câmeras termográficas, espectros eletromagnéticos e exemplos matemáticos voltados para 
condução de calor, entre outros. Este estudo busca a utilização da termografia dentro de uma 
indústria ou sistema, de forma em que ela possa auxiliar em uma manutenção, evitando que o 
seu processo ou equipamento seja danificado. Com a aplicação da termografia nos sistemas 
citados nesse trabalho, está sendo demonstrado quais as vantagens da implementação dessa 
tecnologia nas indústrias ou atividades humanas mais comuns. Desta forma irei apresentar as 
vantagens que se têm ao implementar um plano de manutenção preditiva em uma empresa, 
citando cada um dos benefícios. Visando a implementação nas indústrias e relatando as suas 
vantagens, irei também apresentar o custo de alguns modelos de camêras termográficas 
encontradas no mercado e com suas diversas tecnologias. As aplicações da termografia em 
sistemas elétricos possuem normas regulamentadoras, conforme ABNT, e procedimentos de 
trabalhos que devem ser seguidos para a execução de uma inspeção termográfica. Com base 
nessas normas, irei apresentar várias situações reais em que há falha em uma instalação ou 
equipamento elétrico, suas prioridades de intervenção e consequentemente a solução para 
resolver ou evitar uma possível danificação no sistema. Palavras-chaves: Termografia, 
Manutenção, Sistemas Elétricos  


