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RESUMO 
 
 

As atividades de manutenção preditiva por termografia infravermelha em instalações 

elétricas consistem em medições de temperaturas realizadas a distância com 

termovisores e de uma posterior análise dos níveis dessas temperaturas medidas em 

partes e componentes dessas instalações elétricas. Esse procedimento requer o 

conhecimento de alguns parâmetros relacionados ao ambiente de inspeção, tais como 

a distância entre o objeto inspecionado e o termovisor, a temperatura e a umidade 

atmosféricas, e a emissividade do objeto. A necessidade de conhecimento a priori 

desses parâmetros implica no uso de outros instrumentos, além do termovisor. Como 

em qualquer estimativa, essas outras medições possuem incertezas associadas. Um 

dos objetivos deste trabalho é propor um método de cálculo e de análise de como as 

incertezas associadas a essas estimativas influenciam na incerteza associada à 

medição de temperatura pelo termovisor. Tal método poderá ser compilado e 

executado em uma rotina informatizada, permitindo ao termografista analisar quais 

dessas estimativas têm influência preponderante e quais delas devem ter a qualidade 

de medição priorizada. Além disso, o termografista poderá emitir os diagnósticos 

considerando o nível de incerteza associado às temperaturas medidas. Outro 

problema na execução da inspeção termográfica é o posicionamento do termografista 

em relação à superfície a ser inspecionada. Por motivos técnicos ou de segurança, 

nem sempre é possível posicionar-se frontalmente ao objeto inspecionado. A não 

visada direta poderá implicar em erros nos resultados das medições realizadas. 

Assim, este trabalho tem também o objetivo de propor um modelo empírico para a 

estimativa e a correção desses erros de medição face ao ângulo de visada e às 

características do termovisor empregado, levando a resultados mais exatos, o que 

propicia diagnósticos mais assertivos. Ainda nesse contexto, é proposto um método 

de medição do ângulo de visada sem necessidade de contato com o objeto 

inspecionado. 

 

Palavras-chave: Imageadores infravermelhos. Manutenção industrial. Medida da 

incerteza. Erros. 

  



 

ABSTRACT 
 

Predictive maintenance infrared thermography for electrical installations consists of 

contactless measuring with thermal imagers and subsequent analysis of temperature 

of parts and components of these electrical installations. This procedure requires 

knowledge of some parameters related to the environment inspection, such as 

distance between the inspected object and the imager, temperature and atmospheric 

humidity, and the emissivity of the object. The need for knowledge of these parameters 

requires the use of other instruments besides the thermal imager. As any estimate, 

these other measurements have uncertainties. One goal of this work is to propose a 

method of calculation and analysis of how uncertainties associated with these 

estimates influence on the uncertainty associated with the temperature measured by 

thermal imager. This method can be compiled and run in software, allowing the 

thermographer to analyze which of these estimates have preponderant influence, 

which ones should have their quality measurement priorized. In addition, the 

thermographer will be able to issue diagnosis considering the level of uncertainty 

associated to the measured temperatures. Another problem in thermographic 

inspection is positioning the thermographer to the surface to be inspected. Due to 

technical reasons or safety, it is not always possible to position itself across from the 

inspected object. The non-sight may result in errors in the results of the measurements. 

This work aims also to propose an empirical model for estimating and correcting such 

errors in measurement concerning to viewing angle and imager features, leading to 

more accurate results, which enable more assertive diagnostic. It also proposed a 

method for measuring the angle of view between the imager and the object without 

contacting the inspected object. 

 

Keywords: Infrared imaging. Industrial maintenance. Measure of uncertainty. Errors. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS E OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral propor e avaliar métodos de 

estimativa e mitigação de incertezas e erros associados à medida de temperatura de 

um objeto, por termografia infravermelha, no escopo da manutenção elétrica industrial. 

A termografia infravermelha é largamente utilizada em manutenção preditiva de 

instalações elétricas industriais, principalmente por se caracterizar como uma técnica 

não invasiva, não destrutiva e segura sob a ótica da segurança do trabalho [1]. A sua 

aplicação é muito eficaz, já que muitos defeitos apresentam elevação de temperatura 

como um dos principais sintomas da falha [2,3]. 

Para estimar a temperatura de um objeto a ser analisado, o termovisor recebe 

a irradiação infravermelha proveniente desse objeto. Essa irradiação captada pelo 

termovisor se propagou pelo espaço livre existente entre o objeto e o termovisor. 

Durante a sua propagação, a radiação sofre influências do ambiente, sendo atenuada. 

Para estimar essa atenuação, é comum que o software do termovisor requeira a priori 

alguns parâmetros, tais como: a distância entre o termovisor e o objeto inspecionado, 

a temperatura e a umidade relativa da atmosfera de propagação, e a temperatura dos 

objetos presentes no ambiente, uma vez que terão sua radiação refletida no objeto 

inspecionado e direcionada ao termovisor [4–6]. Portanto, para a estimativa da 

temperatura de um objeto, além do termovisor, são empregados: um medidor de 

distância, um medidor de temperatura para os objetos no ambiente, um medidor de 

temperatura atmosférica e um medidor de umidade relativa. Esses instrumentos de 

medição possuem incertezas associadas ao seu uso, que se propagam para o 

resultado da medição da temperatura do objeto inspecionado obtida pelo termovisor.  

Outro fator que influencia o resultado obtido pelo termovisor é o campo de visão 

de seu conjunto óptico associado ao ângulo de visada (ângulo formado entre o eixo 

da lente do termovisor e o plano que contém a face do objeto analisado). Estudos 

experimentais [7] demonstraram que termovisores com diferentes conjuntos ópticos 

(diferentes campos de visão), sob diferentes ângulos de visada, apresentam 

resultados de medição de temperatura com erros diretamente proporcionais ao ângulo 
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de visada e inversamente proporcionais ao campo de visão do conjunto óptico. 

Assim, os objetivos específicos deste trabalho são: 

 desenvolver uma metodologia de cálculo e avaliação da contribuição de 

cada instrumento na incerteza de medição da temperatura de um objeto. 

Com a aplicação dessa metodologia, nós obteremos os respectivos pesos 

desses instrumentos na incerteza do resultado final, permitindo uma 

discussão sobre a priorização na qualidade especificada para cada um 

desses instrumentos e os meios de minimizar tais incertezas; 

 desenvolver um modelo experimental capaz de estimar e corrigir os erros 

existentes em uma medida de temperatura realizada em um objeto, erros 

esses que foram ocasionados pela combinação do campo de visão do 

termovisor com o ângulo de visada entre ele e o objeto. O pressuposto é 

que a correção desses erros levaria a resultados mais exatos, propiciando 

diagnósticos de manutenção mais assertivos; 

 desenvolver um método de medição do ângulo de visada entre o termovisor 

e o objeto inspecionado, sem que haja necessidade de qualquer tipo de  

contato com o objeto inspecionado, de maneira que esse método possa ser 

empregado em instalações elétricas energizadas, possibilitando a correção 

do erro de medição em situações sem visada direta ao objeto. 

1.2 RELEVÂNCIA, IMPORTÂNCIA, MOTIVAÇÃO E CONTRIBUIÇÕES 

A termografia infravermelha é uma poderosa técnica para se determinar as 

condições operacionais de componentes em instalações elétricas [8]. Problemas 

como conexões com alta resistência elétrica, curto circuito, circuito aberto, 

aquecimento por indução eletromagnética, cargas desbalanceadas em circuitos 

trifásicos, influência de harmônicos, sobrecargas e equipamentos instalados de 

maneira inadequada podem ser detectados através da inspeção termográfica por 

infravermelhos [8,9]. 

Entretanto, estudos indicam que em torno de 12% dos diagnósticos de 

inspeções termográficas em subestações de energia elétrica estariam equivocados 

[10]. Um diagnóstico equivocado, em última análise, pode recomendar a retirada de 
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operação de um equipamento saudável ou a continuidade operacional de um 

equipamento defeituoso. Segundo pesquisas recentes conduzidas pela Fluke 

Corporation e divulgadas em seus vídeos institucionais [11], uma parada operacional 

não programada, nesse contexto oriunda de um equipamento defeituoso que foi 

mantido em operação, acarreta custos médios por evento da ordem de US$ 10.000 

(dez mil dólares estadunidenses) às organizações. Por outro lado, outros estudos 

indicam que a parada programada para realização de manutenção corretiva tem 

custos médios por ocorrência de US$ 1.000 (um mil dólares estadunidenses) [12]. 

Desse modo, a melhoria do índice de acertos nos diagnósticos de inspeções 

termográficas propiciaria às organizações uma redução de custos oriundos de 

paradas operacionais intempestivas, bem como redução de custos com paradas 

operacionais para manutenções corretivas desnecessárias. 

Outros aspectos relevantes ao analisarmos as paradas operacionais de um 

sistema são os impactos ambientais e sociais oriundos dessas contingências. Apesar 

de não estar ainda bem estratificado na literatura, é sabido que interrupções no 

fornecimento de energia elétrica podem desencadear: emissões ambientais nas mais 

diversas formas, interrupção de serviços essenciais tais como transporte público e 

hospitais, e até acidentes de trabalho e acidentes domésticos. Um maior índice de 

acertos nos diagnósticos de termografia contribui para a continuidade operacional dos 

sistemas elétricos e, indiretamente, para a diminuição dos impactos ambientais e 

sociais devido a interrupções no fornecimento de energia elétrica. 

1.3 ESTRUTURA DESTE TRABALHO 

O texto está divido em seis capítulos, sendo este capítulo introdutório em que 

é apresentada uma visão geral do problema, os objetivos do trabalho e sua motivação. 

No capítulo 2 é feita uma revisão bibliográfica a respeito dos princípios físicos 

e equipamentos empregados em inspeções termográficas. Analisam-se também as 

implicações e já são feitas algumas considerações oriundas da definição de que este 

trabalho é voltado à termografia aplicada à manutenção elétrica industrial. 

No capítulo 3 são apresentados os critérios de diagnóstico de instalações 

elétricas por meio de inspeções termográficas. A partir das tolerâncias estabelecidas 
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para as temperaturas medidas, é discutida a incerteza máxima admissível para o 

sistema de medição termográfica. São apresentadas ainda as conclusões parciais 

referentes à análise do atual estado da arte e das oportunidades de pesquisa como 

estratégia para o avanço deste trabalho. 

No capítulo 4 é desenvolvido um método de cálculo da incerteza associada à 

medição de temperatura por termografia. Essa incerteza é função das estimativas e 

medições realizadas pelo usuário. Essas medições são realizadas com instrumentos 

específicos que incluem, além do próprio termovisor, outros necessários para medição 

de parâmetros que auxiliam na construção do termograma. 

No capítulo 5 são planejados e desenvolvidos experimentos que visam a avaliar 

a influência do ângulo de visada, combinado ao campo de visão do termovisor, na 

medição de temperatura. São propostos e avaliados dois modelos de correção do erro 

de medição em função desses fatores (ângulo de visada e campo de visão do 

termovisor). 

O capítulo 6 apresenta as conclusões dos trabalhos desenvolvidos e identifica 

oportunidades de trabalhos futuros. 

O Apêndice A propõe um método para medição do ângulo de visada entre o 

termovisor e a superfície inspecionada utilizando um medidor de distância eletrônico, 

sem necessidade de contato com o objeto inspecionado, o que viabiliza sua aplicação 

em instalações elétricas energizadas. 
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CAPÍTULO 2. A Termografia por 
Infravermelho 
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2 A TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO 

De acordo com o International Lighting Vocabulary, publicado pelo IEC 

(International Electrotechnical Comission) [13], a radiação eletromagnética contida 

acima da faixa destinada à comunicação via rádio e abaixo dos raios-X é denominada 

radiação óptica. Assim, a radiação óptica é definida como a radiação com 

comprimentos de onda entre 1 nm e 1 mm. A radiação óptica é subdividida em três 

escalas: radiação infravermelha, radiação visível e radiação ultravioleta [14]. 

Quando se utiliza a radiação infravermelha emitida pelos corpos para estimativa 

de suas temperaturas, é comum o uso do termo “radiação térmica”. Esse termo é 

aplicado à energia térmica emitida pelos meios (sólidos, líquidos e gasosos) 

relacionada às oscilações e transições dos elétrons que, por sua vez, estão 

relacionadas à temperatura do meio [15]. 

A termografia por infravermelho, que opera na faixa da radiação infravermelha, 

é uma técnica de aquisição e análise de informações térmicas a partir de imagens 

obtidas a distância, ou seja, sem contato [9]. Emprega instrumentos denominados 

termovisores ou câmeras termográficas [16]. A Figura 2-1 mostra um esquema 

simplificado do funcionamento de um termovisor [16]. O objeto sob análise radia uma 

potência eletromagnética na faixa de frequência do infravermelho que se propaga pela 

atmosfera até o termovisor. Essa irradiação recebida pelo termovisor, em seu 

detector, é amplificada em circuitos eletrônicos e é convertida em um sinal 

condicionado para o processamento eletrônico, por exemplo tensão elétrica. Cálculos 

são efetuados para se correlacionar a irradiação recebida com a temperatura do 

objeto e, finalmente, a imagem térmica é construída e visualizada ou armazenada pelo 

operador [9,14,16]. 
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Figura 2-1 – Diagrama esquemático do funcionamento de um termovisor. 

 

Fonte: adaptado de [16]. 

2.1 PRINCÍPIOS FÍSICOS 

A termografia está fundamentada no fato de que todos os objetos com 

temperatura acima do zero absoluto emitem radiação térmica, o que inclui 

comprimentos de onda classificados como infravermelho [16,17]. Quanto maior for a 

temperatura do objeto, mais intensa será a potência de sua radiação emitida [2,16,17]. 

A distribuição espectral da radiação térmica, em função do comprimento de onda, 

emitida por um radiador ideal (corpo negro) é descrita pela Lei de Plank, de acordo 

com 2-1 [16,18]. 

 
  1
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2-1 

Onde: 

M(T): excitância espectral, W.m-2.m-1; 

T:  temperatura absoluta do objeto (corpo negro), K; 

h: constante de Planck, 6,626 069 57(29) × 10-34 J.s [19]; 

c: velocidade da luz no vácuo, 2,997 924 58 × 108 m.s-1 [19]; 

: comprimento de onda analisado, m; 

: constante de Boltzmann, 1,380 648 8(13) × 10-23 J.K-1 [19]. 
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Desenvolvendo-se a Lei de Plank desde temperaturas ambientes até a 

temperatura solar, chega-se à conclusão de que a excitância espectral assume seus 

valores máximos na faixa de comprimento de onda de (1 a 20) m, faixa que está 

contida no espectro infravermelho [16]. Os termovisores comercialmente disponíveis 

no mercado operam, são sensíveis, justamente nas frequências contidas nessa faixa 

[16,18]. 

A função inversa da Lei de Plank permite o cálculo da temperatura do objeto 

radiante a partir da excitância espectral recebida pelo termovisor [16]: 
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2-2 

Onde: 

c2 = 1,438 777 0(14) × 104 m.K [16]; 

c1 = 3,741 771 52(16) × 108 W.m-2.m4 [16]. 

Na Equação 2-2, a excitância espectral M expressa a potência de radiação 

térmica numa faixa espectral de 1 m em torno do comprimento de onda , radiado 

por um corpo negro de 1 m2 de área, em um hemisfério [16]. 

Os equipamentos que recebem essa irradiação, os termovisores, são 

termômetros que medem indiretamente a temperatura do objeto analisado em duas 

etapas: primeiro, a potência óptica radiada pelo objeto e recebida pelo detector é 

medida, em seguida a temperatura do objeto é determinada através de um algoritmo 

de cálculo que considera a Lei de Plank [16]. 

Os termovisores geralmente são sensíveis a uma faixa de frequência contínua 

dentro do espectro infravermelho [16,18], logo a excitância recebida pelo termovisor 

deve ser calculada através da integração de toda a faixa de frequência operacional do 

termovisor, de acordo com 2-2 [18]. 
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Entretanto, geralmente os termovisores são calibrados1 (ajustados) em fábrica 

através de um procedimento que correlaciona toda a excitância espectral recebida 

com a temperatura do objeto radiante, baseando-se em 2-3 [18]. 


2

1

)()(



 dTMTM  

2-3 

O instrumento é então ajustado para correlacionar a excitância espectral total 

recebida com a temperatura do objeto analisado. 

A Figura 2-2 mostra a distribuição espectral da excitância na faixa de (0,1 a 

100) m de corpos à temperatura de (100 a 5.800) K, como consequência da aplicação 

da Lei de Plank. Analisando a figura, verifica-se que objetos a temperaturas em torno 

de (300 a 400) K, típicas de equipamentos elétricos em operação, possuem excitância 

máxima em comprimentos de onda em torno de 10 m. Os termovisores 

comercialmente disponíveis e indicados para uso em manutenção de equipamentos 

elétricos, em sua grande maioria, operam na faixa de (3 a 15) m [14]. 

Ainda na Figura 2-2, nota-se que o objeto radiante apresenta seu pico de 

excitância a comprimento de onda que é função de sua temperatura. Esses picos de 

excitância estão identificados no gráfico através da linha vermelha tracejada. 

Matematicamente, a localização do comprimento de onda max onde ocorre a 

excitância máxima, em função da temperatura T, pode ser obtida derivando-se a Lei 

de Planck em função do comprimento de onda, o que conduz à Lei de Deslocamento 

de Wien apresentada em 2-4 [18]. 

Para que a Lei de Plank seja aplicável a todos os objetos, e não somente a 

radiadores perfeitos (corpos negros), devem ser consideradas as propriedades 

radiantes de cada objeto sob análise. A uma mesma temperatura, corpos reais emitem 

radiação menor que a emitida por radiadores perfeitos. A propriedade denominada 

emissividade espectral é definida como a comparação entre a excitância emitida pelo 

objeto analisado e a excitância emitida por um corpo negro, ambos à mesma 

                                            
1 O termo “calibrado” refere-se a projeto, construção e principalmente a ajustes feitos em fábrica para 

funcionamento do termovisor. Apesar de não se referir ao procedimento descrito em [77], o termo é 
mantido neste trabalho por ser utilizado dessa maneira na bibliografia. 
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temperatura, conforme definido em 2-5. 

 

Figura 2-2 - Distribuição espectral da excitância de corpos à temperatura de (100 a 
5.800) K.

 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

 KmT   8,897.2max  2-4 






,bbM

M
  

2-5 

Onde: 

: emissividade espectral do objeto analisado, adimensional; 

M: excitância radiante do objeto analisado, no comprimento de onda , W.m-

2.m-1; 

Mbb,: excitância radiante de um corpo negro à mesma temperatura do objeto 

analisado, no comprimento de onda , W.m-2.m-1. 

Um corpo negro é um corpo perfeitamente opaco que, como resultado de sua 

temperatura, emite a máxima radiação possível [20], ou seja, um emissor perfeito 

[16,21]. 
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A partir da Lei de Plank e considerando a emissividade do objeto analisado, o 

termovisor determina a temperatura do objeto analisado. A emissividade é uma 

característica intrínseca de cada objeto e depende da direção de radiação, do 

comprimento de onda analisado e de suas características superficiais [4,16]. 

É importante ressaltar que o termo “emissividade” vem sendo utilizado neste 

trabalho em consonância à maneira como é frequentemente empregado na literatura. 

Entretanto, o termo correto a ser aplicado seria “emitância”. Emissividade é uma 

propriedade fundamental de materiais, e não de objetos. O termo emissividade 

deveria ser empregado somente a amostras de materiais perfeitamente planas, livres 

de porosidades, oxidação ou qualquer alteração que afete suas características. A 

emitância é calculada exatamente da mesma forma que a emissividade, porém é 

aplicada a corpos reais, que podem conter oxidação, superfícies curvas, rugosidade 

ou outras características próprias [20]. 

2.2 PROPAGAÇÃO DA RADIAÇÃO INFRAVERMELHA NA ATMOSFERA 

Apesar de a radiação infravermelha se propagar no espaço livre entre o objeto 

e o termovisor, no procedimento de medição de temperatura por termografia 

infravermelha devem ser considerados os fenômenos físicos que ocorrem nesse 

ambiente que afetam a excitância recebida pelo termovisor [4–6]. 

A atenuação atmosférica é um dos fenômenos experimentados pela radiação 

eletromagnética ao se propagar. Ou seja, enquanto se propaga e até atingir o 

termovisor, a radiação óptica emitida pelo objeto sob análise sofre atenuações por 

absorção e por espalhamento. O conhecimento de fatores físicos facilmente 

mensuráveis, tais como umidade relativa, temperatura do meio de propagação e 

distância entre o objeto e o termovisor, permite o cálculo da atenuação da energia 

radiada [4–6]. A partir da energia recebida (já atenuada), o termovisor estima a 

temperatura do “objeto alvo”, considerando todos esses fatores e a sua própria 

calibração (ajustes) de fábrica, que foi feita com base na Lei de Plank [16,18]. 

Apesar de haver vasta bibliografia abordando métodos fenomenológicos e 

empíricos para a estimativa da atenuação atmosférica na propagação óptica aplicada 

a comunicações [4–6,16,18,22,23], não se tem a mesma disponibilidade do assunto 
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quando se deseja estimar a atenuação atmosférica aplicada à medição de 

temperatura por termografia infravermelha. Desse modo, quando necessário, neste 

trabalho, serão considerados e adequados os modelos já empregados em 

comunicações ópticas no espaço livre (conhecido pela sigla FSO, do inglês free space 

optics), por também retratarem fenomenologia da propagação do infravermelho no 

espaço livre. 

Para análise de propagação de incertezas, os modelos matemáticos são mais 

adequados que os modelos gráficos. Assim, sempre que possível serão aplicados os 

modelos empíricos de cálculo de atenuação em inspeções termográficas que se 

apresentem em forma de equações. Desafortunadamente, a pouca literatura 

disponível geralmente traz modelos em forma de tabelas [24]. 

Considerando que a faixa espectral de sensibilidade dos termovisores 

aplicados em manutenção elétrica, de uma forma geral, encontra-se entre (3 e 15) m 

[14,16,18], e considerando que as distâncias típicas para as inspeções termográficas 

de instalações elétricas são inferiores a 50 m [8,16,22], somente dois fenômenos 

físicos contribuem significativamente para a atenuação da radiação térmica que se 

propaga para o termovisor: a absorção e o espalhamento [4–6]. O entendimento da 

atenuação atmosférica na faixa do infravermelho é baseado nos estudos de 

propagação óptica no espaço livre, FSO [4,23]. 

A absorção causa perda real de energia do campo eletromagnético, enquanto 

o espalhamento redireciona (espalha) a energia do campo [4,6]. A excitância radiante 

transmitida a uma determinada distância é determinada pela Lei de Beer [4–6,18]: 

 
 
 

ze
M

zM
z  




0

 
2-6 

Onde: 

[z] é a transmitância à distância z, adimensional; 

M [z] é a excitância radiante à distância z, W.m-2.m-1; 

M [0] é a excitância radiada pelo objeto, W.m-2.m-1; 

  é o coeficiente de atenuação por unidade de comprimento, neper.m-1; 
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z é a distância de propagação, m. 

O parâmetro  pode ser subdividido em quatro variáveis conforme apresentado 

em 2-7 [4,6]. 

amam  
 

2-7 

Onde: 

m é o coeficiente de absorção molecular, neper.m-1; 

a é o coeficiente de absorção aerossol, neper.m-1; 

m é o coeficiente de espalhamento molecular, neper.m-1; 

a é o coeficiente de espalhamento aerossol, neper.m-1. 

Os valores dos coeficientes m e m são devidos às moléculas que constituem 

o ar atmosférico, enquanto que os valores dos coeficientes a e a são devidos a 

partículas em suspensão. 

A umidade relativa e a temperatura atmosférica têm seus efeitos pronunciados 

na absorção e no espalhamento moleculares, m e m respectivamente. O coeficiente 

de absorção aerossol (a) e o coeficiente de espalhamento aerossol (a) são 

independentes da umidade relativa e da temperatura atmosférica [4,6]. Assim, no 

contexto desse trabalho, que tem como um dos objetivos avaliar a influência das 

incertezas dos instrumentos de “medição da temperatura atmosférica” e de “medição 

da umidade relativa” na incerteza da medida da temperatura de um objeto, o 

parâmetro  se limita aos coeficientes m e m. 

O espalhamento molecular ocorre porque a onda eletromagnética radiada pelo 

objeto, usualmente considerada plana a um ponto distante da fonte de radiação, 

interage com as cargas elétricas livres das moléculas em suspensão, geralmente 

modeladas como esféricas. Isso leva as moléculas em suspensão a produzir um 

campo eletromagnético secundário, que não existia anteriormente à interação dessas 

moléculas com o campo eletromagnético proveniente do objeto. Após a interação com 

o campo eletromagnético secundário gerado pelas moléculas em suspensão, a frente 
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de onda eletromagnética “original” se desvia de seu trajeto inicial, sofrendo o 

espalhamento [4]. Assim, a secção transversal dessa frente de onda oriunda do objeto 

é diferente daquela frente de onda sem espalhamento, o que, em última análise, altera 

sua densidade de potência por área. 

A transmitância devido ao espalhamento atmosférico pode ser calculada 

conforme 2-8 [4]. 

3,91

0,55

i z
V

si e






  
  
 

 

2-8 

Onde: 

si: transmitância atmosférica devido ao espalhamento, adimensional; 

V: parâmetro meteorológico denominado Visibilidade, km; 

i: comprimento de onda operacional do termovisor, m; 

: quantidade de água precipitável no caminho de propagação do campo 

eletromagnético, mm; 

z: comprimento do caminho de propagação do campo eletromagnético, m. 

O parâmetro  pode ser calculado conforme 2-9 [4]. 

025.10057.0:6

585.0:6 3





VkmV

VkmV




 

2-9 

Já a absorção molecular ocorre porque existem moléculas que absorvem 

energia do campo eletromagnético radiante. Na faixa operacional dos termovisores, 

tipicamente (3 a 15) m, as moléculas que mais contribuem para atenuação do campo 

radiante por absorção são as moléculas de água, de dióxido de carbono e de ozônio 

[4,6]. Para se calcular a transmitância atmosférica devido à absorção molecular, 

devem ser conhecidas as concentrações dessas moléculas no caminho de 

propagação do campo. Entretanto, esse é um problema complexo, uma vez que essas 

concentrações variam conforme a altitude, a região, o clima e outros parâmetros do 

local de propagação. Geralmente, ao se calcular a absorção atmosférica em um local 

específico, é possível obter resultados suficientemente precisos usando informações 
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extraídas de bases de dados disponíveis na literatura [4,6]. 

Se o comprimento de onda analisado estiver em uma das janelas de 

transmissão listadas na Tabela 2-1, é possível determinar a transmitância com o uso 

da equação empírica 2-10 desenvolvida por Langer, baseada no trabalho de Elder e 

Stronger [4,6,23]. 

 

Tabela 2-1 – Janelas de transmissão infravermelha. 

Janela I II III IV V VI VII VIII 

Fronteiras 

/ m 

0,72 

0,94 

0,94 

1,13 

1,13 

1,38 

1,38 

1,90 

1,90 

2,70 

2,70 

4,30 

4,30 

6,00 

6,00 

15,0 

Fonte: adaptado de [4,6,23]. 
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2-10 

Onde: 

ai: transmitância devido à quantidade de água precipitável no caminho de 

propagação (, mm), adimensional. 

Os parâmetros Ai, ki, i e i são especificados na Tabela 2-2. 

A variável  na Equação 2-10 expressa a quantidade de água precipitável no 

caminho de propagação, e é determinada conforme 2-11 [4,6]. 

z   310
 

2-11 

Onde: 

 é a umidade absoluta do ar no caminho de propagação, g.m-3. 
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Tabela 2-2 – Parâmetros para cálculo da atenuação atmosférica conforme as janelas 
de transmissão. 

Janela I II III IV V VI VII VIII 

Ai / mm-1/2 0,0305 0,0363 0,1303 0,211 0,350 0,373 0,598  

 

Não 

estudado 

ki 0,800 0,765 0,830 0,802 0,814 0,827 0,784 

i 0,112 0,134 0,093 0,111 0,1035 0,095 0,122 

i / mm 54 54 2,0 1,1 0,35 0,26 0,165 

Fonte: adaptado de [4]. 

O valor de  é obtido a partir de duas medições exequíveis pelo termografista: 

a umidade relativa e a temperatura atmosférica do caminho de propagação. Há na 

literatura tabelas e equações empíricas, assim como gráficos que correlacionam 

essas grandezas [6,18,25]. Como este trabalho tem como um dos objetivos avaliar a 

influência da incerteza de medição da umidade relativa e da temperatura atmosférica 

no resultado final da incerteza de medição da temperatura com a utilização de 

termovisores, de forma mais conveniente, nós aplicaremos a equação 2-12 para esse 

cálculo [4]. 

𝜌 = 1322,8 ∙
𝑈𝑅

𝑇𝐴𝑀𝐵
∙ 𝑒𝑥𝑝 [

25,22 ∙ (𝑇𝐴𝑀𝐵 − 273,16)

𝑇𝐴𝑀𝐵
− 5,31 ∙ 𝑙𝑛 (

𝑇𝐴𝑀𝐵

273,16
)] 

2-12 

Onde: 

UR: umidade relativa do meio de propagação, em fração, adimensional; 

TAMB: temperatura do meio de propagação, K. 

Entretanto, para a faixa de comprimento de onda mais usual em termografia 

aplicada à manutenção elétrica, janela VIII de (6 a 15) m [16], o método de cálculo 

da transmitância atmosférica disponível em [4,6,23] não é aplicável, uma vez que não 

foi estudado justamente para essa faixa, conforme foi apresentado na Tabela 2-2. 
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Através de pesquisa feita em quatro sítios eletrônicos de fabricantes de 

termovisores, verificou-se que as câmeras termográficas recomendadas para 

aplicação em manutenção preditiva operam na faixa de (7,5 a 14) m [26–29]. Para 

esta janela de transmitância, a absorção atmosférica, que é o fator preponderante 

para a atenuação atmosférica, é praticamente independente do comprimento de onda 

[24]. Para essa faixa de comprimento de onda, o método disponível em [24] pode ser 

usado para o cálculo da atenuação atmosférica. 

Esse método de cálculo da atenuação atmosférica para a janela VIII considera 

que as concentrações dos absorvedores N2O (óxido nitroso), CO (monóxido de 

carbono), O2 (oxigênio), CH4 (metano) e N2 (nitrogênio) podem ser consideradas 

constantes e que suas contribuições são irrelevantes para problemas práticos de 

termografia. A concentração de vapor de água varia muito em função da localização 

e do clima, e é relevante no cálculo de atenuação. A concentração de CO2 (dióxido de 

carbono) é praticamente constante em torno de 0,032% e, em princípio, deveria ser 

considerada no cálculo de atenuação atmosférica. No entanto, quando se analisam 

os trabalhos publicados em [30,31], observa-se que a transmitância atmosférica 

devida à concentração de dióxido de carbono é praticamente unitária na faixa de 

comprimento de onda (7 a 14) m para distâncias de propagação inferiores a 200 m, 

situação típica em termografia aplicada à manutenção preditiva. Assim, o cálculo da 

atenuação atmosférica nessas condições se reduz a calcular a atenuação devido a 

moléculas de água no meio de propagação. 

Enfim, a transmitância do meio de propagação pode ser determinada 

consultando-se as tabelas de Passman e Larmore, disponíveis em [24,30,32]. Os 

dados de entrada necessários são a quantidade de água precipitável no caminho de 

propagação, grandeza determinada a partir das equações 2-11 e 2-12, e o 

comprimento de onda de interesse. Ressalta-se que isso é válido para a faixa de 

comprimento de onda da janela VIII, (6 a 15) m, porque a atenuação atmosférica 

pode ser considerada independente do comprimento de onda [24] e dependente 

apenas da quantidade de água precipitável, uma vez que a influência da atenuação 

devida ao CO2 (dióxido de carbono) foi considerada irrelevante. As tabelas de 

Passman e Larmore para os comprimentos de onda de interesse que apresentam a 
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transmitância atmosférica em função da quantidade de água precipitável e devida à 

presença do gás CO2 são apresentadas no Apêndice B. 

2.3 JANELAS DE TRANSMITÂNCIA ATMOSFÉRICA 

Conforme exposto na seção 2.2, na faixa de comprimento de onda de (1 a 15) 

m os principais absorvedores atmosféricos são as moléculas de água, de dióxido de 

carbono e de ozônio. A atenuação atmosférica ocorre porque essas moléculas 

absorvem a radiação de maneira seletiva, ou seja, de maneira não linear, na faixa 

citada. Em contrapartida, os dois gases presentes em maior abundância na atmosfera, 

nitrogênio (N2) e oxigênio (O2) são homonucleares, não possuindo dipolo magnético 

e, por conseguinte, não apresentam absorção molecular [4]. 

Naturalmente, as concentrações de H2O e CO2, os dois absorvedores mais 

importantes, dependem das condições climáticas, da altitude, da localização 

geográfica e de outros fatores. Tipicamente, a concentração de H2O varia de (10-3 a 

1) % e a de CO2 entre (0,03 e 0,04) %. Outras moléculas absorvedoras são as de 

metano (CH4), de óxido nitroso (N2O) e de monóxido de carbono (CO). Existem 

referências que indicam as suas concentrações típicas em função, principalmente, da 

altitude do local [4]. 

A combinação das diferentes concentrações dessas moléculas, algumas 

absorvedoras de maneira seletiva, outras não absorvedoras, produz um perfil de 

transmitância atmosférica que é função do comprimento de onda, as chamadas 

“janelas de transmitância atmosféricas” [4]. 

A Figura 2-3 apresenta a transmitância atmosférica típica para a faixa de 

comprimento de onda de (0 a 15) m, ao nível do mar, considerando-se uma distância 

de propagação de 1.820 m. São indicados os principais absorvedores em cada faixa. 

Também estão identificadas as janelas atmosféricas, de I a VIII, conforme 

apresentado na Tabela 2-1 [4]. 

Nota-se que entre uma janela e outra existem regiões de grande atenuação 

atmosférica onde, geralmente, são evitadas as operações dos termovisores. A faixa 

de frequência operacional dos termovisores também deve considerar qual será a faixa 

de temperatura a ser medida [18], pois conforme pôde ser visto na Figura 2-2 a 
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radiância emitida pelos corpos assumem seus valores máximos a diferentes 

comprimentos de onda para diferentes temperaturas. 

A Figura 2-4 apresenta a transmitância típica para as faixas de [(1 a 3), (3 a 7) 

e (7 a 15)]  m, que são faixas operacionais de alguns termovisores, para a distância 

de 10 m, mais usual em termografia [16]. Nota-se que para distâncias menores, de 

poucos metros, há várias faixas praticamente sem atenuação. 

 

Figura 2-3 - Transmitância atmosférica típica para a faixa de (0 a 15) m ao nível do 
mar, para a distância de propagação de 1.820 m. 

 

Fonte: adaptado de [4]. 
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Figura 2-4 – Transmitância normalizada típica para a faixa de [(1 a 3), (3 a 7) e (7 a 

15)] m, para a distância de 10 m. 

 

 

 

Fonte: adaptado de [16]. 
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2.4 A JANELA DE TRANSMITÂNCIA ATMOSFÉRICA VIII 

Conforme exposto nas seções 2.2 e 2.3, a janela de transmitância atmosférica 

VIII, que compreende a faixa de comprimento de onda de (6 a 15) m, não foi estudada 

para aplicação em comunicações ópticas. Entretanto, essa faixa é bastante usual em 

termografia infravermelha [16]. Para essa faixa de interesse, pode ser utilizado o 

método de cálculo de transmitância atmosférica que está disponível em [24]. Nessa 

janela, o cálculo da atenuação atmosférica se resume ao cálculo da atenuação devido 

às moléculas de água no caminho de propagação entre o objeto inspecionado e o 

termovisor. 

Alternativamente à Equação 2-12, a quantidade de água precipitável () no 

caminho de propagação pode ser determinada em função da umidade relativa 

atmosférica (UR) e da temperatura atmosférica (TAMB) a partir da relação gráfica 

apresentada na Figura 2-5. Essa figura apresenta a umidade absoluta, em milímetros 

de água por quilômetro de propagação, mm/km, em função da temperatura 

atmosférica, °C, para umidade relativa de 100 %. Para se obter a umidade absoluta  

a uma dada umidade relativa UR, deve-se multiplicar  obtido no gráfico por UR [24]. 

 

Figura 2-5 – Determinação da umidade absoluta de um meio de propagação. 

 

Fonte: adaptado de [24]. 

Uma vez determinada a umidade absoluta do meio de propagação, a 
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quantidade de água precipitável é obtida multiplicando-se aquele valor pela distância 

de propagação, conforme a Equação 2-11. A atenuação desse meio pode ser obtida 

consultando-se as tabelas de Passman e Larmore, disponíveis em [24,30,32]. Os 

dados necessários são a quantidade de água precipitável e o comprimento de onda 

de interesse. 

Considerando que o fenômeno transmitância atmosférica tem comportamento 

exponencial em função da quantidade de água precipitável [24,32], conforme 

apresentado na Equação 2-6, sendo necessária a interpolação para obtenção da 

transmitância atmosférica em função de um valor qualquer de quantidade de água 

precipitável não diretamente disponível nas tabelas, tal interpolação deve ser 

exponencial, e não linear [32]. 

2.4.1 Delimitação da janela de transmitância VIII na termografia aplicada à 
manutenção elétrica 

Através de buscas realizadas nos sítios eletrônicos dos fabricantes Flir, Fluke, 

Irisys e Testo, constatou-se que os termovisores recomendados por esses fabricantes 

para aplicação em manutenção elétrica operam na faixa de comprimento de onda 

entre (7,5 e 14) m. A Tabela 2-3 apresenta as faixas de comprimento de onda dos 

termovisores recomendados por esses fabricantes. 

A utilização dessa janela de transmitância atmosférica compreendida 

aproximadamente entre os comprimentos de onda de (7,5 a 14) m está em 

consonância à distribuição espectral da excitância dos corpos apresentada na Figura 

2-2. Corpos a temperaturas entre (300 e 400) K, temperaturas típicas de componentes 

elétricos em operação, possuem excitância máxima nos comprimentos de onda entre 

aproximadamente (5 e 20) m. Isso também está em conformidade com o fato de a 

transmitância atmosférica ser bastante favorável e praticamente independente do 

comprimento de onda nessa faixa, conforme apresentado na Figura 2-4 e analisado 

em [24]. 
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Tabela 2-3 – Faixa operacional de comprimento de onda de termovisores 
recomendados para manutenção elétrica. 

Fabricante Modelo Faixa operacional de 

comprimento de onda / m 

 

 

Irisys 

IR32 DS [33]  

 

8 a 14 

IRI 2010 [34] 

IRI 4030 [35] 

IRI 4040 [36] 

 

Flir 

Série i [37]  

7,5 a 13 
Série E [38] 

Séries P e B [39] 

 

Fluke 

Ti125 [40]  

7,5 a 14 
Ti110 [41] 

Ti105 [42] 

 

 

Testo 

875 e 875i [43]  

 

8,0 a 14 

876 [44] 

882 [45] 

885 [46] 

890 [47] 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

2.5 DESALINHAMENTO ENTRE EMISSOR E RECEPTOR ÓPTICO 

Já que a emissividade dos objetos varia em função do ângulo de emissão com 
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a normal à superfície do objeto [4,16], é recomendável que a inspeção termográfica 

seja feita em um ângulo de visada igual a zero, ou seja, o termovisor deve ser 

posicionado na direção paralela à normal da superfície do objeto sob inspeção. 

Entretanto, estudos experimentais [7] apresentam resultados que indicam que 

as características do conjunto óptico do termovisor também influenciam na medição 

de temperatura, pois termovisores diferentes apresentaram erros de medição 

diferentes. Nesse trabalho foram utilizados três termovisores (Flir ThermaCAM E25, 

Fluke Ti20 e NEC TH7800) que apresentaram erro de medição proporcional ao ângulo 

de visada, quando este era maior que 45°. Quando o ângulo de visada era inferior a 

45°, o erro de medição era desprezível. Para os três casos, os erros de medição eram 

negativos, ou seja, os resultados das medições eram numericamente menores do que 

os valores esperados. Entretanto, os resultados experimentais foram interpretados 

pelos autores daquele trabalho como diferentes entre si, levando à conclusão de que 

cada termovisor teria um erro de medição diferente. 

Para se avaliar a influência do desalinhamento e das características ópticas do 

termovisor na temperatura medida, uma alternativa é recorrer aos modelos de FSO. 

Em FSO, é desejado o perfeito alinhamento entre o emissor e o receptor ópticos, visto 

que o desalinhamento atenua o sinal no receptor e afeta o desempenho do sistema 

de comunicação [48,49]. Analogamente, em termografia o desalinhamento e as 

características ópticas do termovisor afetam a excitância irradiante recebida pelo 

termovisor e, por conseguinte, a temperatura medida. Tais avaliações se limitam ao 

campo qualitativo, pois nesses modelos os emissores são considerados puntuais e 

extremamente direcionais [50], conceito que não pode ser empregado em termografia, 

onde os objetos analisados geralmente possuem dimensões não desprezíveis em 

relação às dimensões da frente de onda propagada e da área do conjunto óptico do 

termovisor. Como exemplo, cita-se que os desalinhamentos em sistemas de 

comunicações ópticas são da ordem de 0,01 mrad (~0,6 x 10-3 °) [48], enquanto que 

em inspeções termográficas são esperados e processados desalinhamentos de até 

70°, dependendo da posição do objeto inspecionado e da definição da posição mais 

acessível e segura para o inspetor. 

No modelo simplificado da Figura 2-6, um sinal emitido com densidade de 

potência x se propaga por um meio de transmitância h até um receptor de 
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sensibilidade R, produzindo um sinal y, conforme 2-13 [48]. 

nxRhy   
2-13 

Onde n é um ruído gaussiano independente do sinal propagado, com variância 

n
2. 

 

Figura 2-6 – Emissão de um sinal que se propaga por um meio até um receptor. 

 

Fonte: adaptado de [48]. 

Seja o parâmetro eq, a transmitância do meio de propagação, composto por 

três fatores: a atenuação do meio l, o espalhamento geométrico e o desalinhamento 

p, e a turbulência atmosférica a. Assim, a transmitância pode ser escrita como 

apresentado em 2-14 [48]. 

apleq    2-14 

A turbulência atmosférica causa alterações tanto na intensidade quanto na fase 

do sinal recebido, distorcendo a frente de onda do sinal propagado [48,51,52]. Isso 

ocorre porque o sinal propagado na atmosfera “turbulenta” experimenta variações 

aleatórias no índice de refração ao longo de sua trajetória no meio [48,51]. Essas 

variações de índice de refração são causadas basicamente por moléculas de água de 

dimensões tipicamente encontradas em condições de nevoeiro forte, chuva ou neve 

[52]. Também podem ser causadas por camadas de ar a diferentes temperaturas na 

trajetória de propagação [4]. Entretanto, em inspeções termográficas de instalações 

elétricas as distâncias entre o objeto inspecionado e o termografista são relativamente 

pequenas, e há exigência normativa de não se executar serviços em instalações 

elétricas sob condições de perigo aos trabalhadores [53], onde se enquadram as 
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situações de nevoeiro e de chuva durante a inspeção. Assim, esses efeitos não serão 

considerados neste trabalho. 

Para os desalinhamentos paralelos, os modelos disponíveis indicam que a 

atenuação no sinal recebido pelo receptor depende das características do campo 

eletromagnético propagado, do meio e da distância de propagação, bem como da área 

de abertura do conjunto óptico do receptor [48], o que em termografia seria equivalente 

à área de abrangência do conjunto óptico do termovisor. Na Figura 2-7 é apresentado 

um esquema de desalinhamento paralelo de raio r entre o detector e a frente de onda 

do sinal radiado. O círculo menor de área A representa o detector e o círculo maior de 

raio wz representa a frente de onda do sinal radiado, com desalinhamento paralelo 

em relação ao detector. 

 

Figura 2-7 - Desalinhamento paralelo de raio r entre o detector e a frente de onda do 
sinal radiado. 

 

Fonte: adaptado de [48]. 

A fração de potência do campo eletromagnético que é de fato coletada pelo 

receptor, tendo em vista o desalinhamento paralelo, pode ser calculada como 

apresentado em 2-15 [48]. 

ℎ𝑃(𝒓; 𝑧) = ∫ 𝐼𝑏𝑒𝑎𝑚(𝝆 − 𝒓; 𝑧)𝑑𝝆
𝐴

 
2-15 
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Onde hp(.) representa a fração de potência irradiada coletada pelo receptor, A 

é a área do receptor,  é o vetor radial com origem no centro da frente de onda do 

campo de propagação, r é a distância radial de desalinhamento entre o receptor e a 

frente de onda do campo, Ibeam(- r; z) é o campo de propagação à distância z do 

emissor, na posição (- r). 

A Figura 2-8 mostra a solução de um problema em comunicações ópticas para 

três situações de desalinhamento normalizado (s/r = 1, 2, 3), onde s é o desvio 

padrão do erro de desalinhamento no receptor. À medida que o desalinhamento 

aumenta, a probabilidade de perda de comunicação (Pout) também aumenta. Se a 

relação entre as dimensões da frente de onda e o raio do receptor wz/r diminui (por 

exemplo, através do aumento do raio r do receptor), uma menor potência (dB) é 

necessária para que o sistema se mantenha em operação.  

 

Figura 2-8 - Problema em comunicações ópticas para 3 situações de 

desalinhamento normalizado s/r = 1, 2, 3, em função da potência óptica, dB, 
gerando a probabilidade de perda de comunicação (Pout). 

 

Fonte: adaptado de [49]. 
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Nota-se que tais resultados em comunicações ópticas sugerem que quanto 

maior o desalinhamento entre emissor e receptor, menor a potência recebida por este. 

E quanto maior o raio de abertura da lente do receptor, maior a potência por ele 

recebida. 

Kedar e Arnon afirmam em [50] que um receptor com um valor reduzido de FOV 

(field of view, campo de visão ou ângulo de abertura de lente, ou ainda, ângulo de 

aceitação) é preferível por ser menos sujeito a ruídos e interferências do meio. 

Entretanto, tal característica impõe limites mais restritivos à potência irradiada 

incidente sobre o receptor, tornando-se um problema quando os requisitos de 

alinhamento entre emissor e receptor não podem ser garantidos. Este mesmo trabalho 

[50] segue uma linha de raciocínio diferente para modelar o desalinhamento entre 

emissor e receptor. É considerado um desalinhamento angular, e não paralelo, e o 

receptor é modelado tendo como parâmetro principal o FOV, característica também 

presente em termovisores. Entretanto, novamente as análises e comparações com 

termovisores serão qualitativas, visto que várias considerações pertinentes a sistemas 

de comunicações ópticas foram adotadas e não são adequadas para inspeções 

termográficas. Por exemplo, em receptores ópticos o ângulo de abertura da lente é 

suficientemente pequeno para que seu valor seja considerado aproximadamente igual 

à sua tangente [50]. Em termovisores, o ângulo de abertura varia tipicamente de (7 a 

45)°, faixa para qual tal consideração não é cabível. 

Para modelar os efeitos do desalinhamento angular em comunicações ópticas, 

o receptor é modelado através de seu “meio-ângulo FOV”  que, para pequenos 

ângulos, seu valor se aproxima ao valor de sua tangente, conforme apresentado em 

2-16 [50]. 

f

rd
2


 

2-16 

Onde rd é o raio do detector e f é a distância focal da lente do receptor. 

A potência recebida pelo receptor é função de seu ângulo FOV , do ângulo de 

desalinhamento p, do comprimento de onda irradiante , da área de abertura do 

detector A, e dos parâmetros intrínsecos ao meio de propagação. Tal relação é 

apresentada em 2-17. 
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2-17 

Onde PR é a potência recebida,  é a densidade óptica (um parâmetro que 

caracteriza o meio de propagação) e Q representa o feixe de onda recebido já 

atenuado pelo meio de propagação. 

Para esse modelo, foram simulados sistemas de comunicações ópticas para 

avaliação de seus desempenhos com “meio-ângulo FOV” de (2,0; 4,0 e 8,0) mrad, e 

desalinhamentos de (8 a 20) mrad. Os resultados são apresentados na Figura 2-9. 

Nota-se que quanto maior o ângulo FOV, maior a potência (relação sinal ruído SNR) 

recebida. À medida que o desalinhamento aumenta, é diminuída a potência recebida. 

 

Figura 2-9 – Simulação de desempenho de sistemas de comunicações ópticas com 
“meio-ângulo FOV” de (2,0; 4,0 e 8,0) mrad, e desalinhamentos de (8 a 20) mrad. 

 

Fonte: adaptado de [50]. 
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2.6 DESALINHAMENTO ENTRE SUPERFÍCIES EMISSORA E RECEPTORA DE 
IRRADIAÇÃO 

Uma alternativa para se avaliar qualitativamente o desalinhamento entre o 

objeto inspecionado e o termovisor é recorrer ao conceito de fator de forma 

empregado em engenharia térmica. Duas superfícies arbitrariamente posicionadas, 

de áreas A1 e A2, separadas por uma distância z são representadas na Figura 2-10. 

Os ângulos 1 e 2 representam a inclinação dos vetores normais às superfícies em 

relação à linha que liga seus centros. A potência irradiante oriunda da superfície A1 

que atinge a superfície A2, 12, é dada por [18,54]. 

𝛷12 = 𝐿1 ∙ ∬
cos 𝛿1 ∙ cos 𝛿2

𝑟2𝐴1,𝐴2

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 
2-18 

Onde L1 é a radiância oriunda da superfície A1. 

 

Figura 2-10 – Irradiação térmica emitida por uma superfície que atinge outra, em 
posições arbitrárias. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

Sabendo que a potência radiante 1 emitida por A1 em um hemisfério pode ser 

dada por 1=πL1A1, a fração de 1 realmente interceptada pela superfície A2 é dada 

por 2-19 [18]. 

z 
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𝐹12 =
𝛷12

𝛷1
=

1

𝜋𝐴1
∙ ∬

cos 𝛿1 ∙ cos 𝛿2
𝑟2𝐴1,𝐴2

𝑑𝐴1𝑑𝐴2 
2-19 

A relação apresentada em 2-19 define justamente o fator de forma F12 entre as 

superfícies 1 e 2 [18]. Outros nomes como fator de configuração, fator de ângulo e 

fator de visada são usados na literatura para fator de forma [54]. 

O fator de forma assume valor entre (0 e 1) [54], ou seja, indica qual porção da 

energia radiada pela superfície A1 incide na superfície A2. 

O fator de forma auxiliaria na análise da porção da energia radiada por um 

objeto, proporcional à sua temperatura, que de fato é recebida pelo termovisor. Nota-

se em 2-19 que quanto maior forem os ângulos de inclinação 1 e 2, menor será o 

fator de forma. Ou seja, menor será a porção de energia radiada pelo objeto de área 

A1 recebida pelo objeto de área A2. Fazendo analogia à termografia, menor seria a 

energia recebida pelo termovisor. Tal fenomenologia se assemelha aos resultados 

empíricos de enlaces de comunicações ópticas apresentados na seção 2.5, que avalia 

a potência óptica recebida pelo receptor em função de seu desalinhamento ao 

emissor. 

Entretanto, as evidências experimentais indicam que ângulos de visada entre a 

superfície inspecionada e o termovisor inferiores a 45° não impactam 

significativamente na medição de temperatura [7], e o modelo matemático 

apresentado em 2-19 mostra que desalinhamentos entre (0 e 45)° impactam 

consideravelmente no fator de forma. Como exemplo, poder-se-ia aproximar a 

situação de um objeto inspecionado preencher completamente o FPA do termovisor, 

sob ângulo de visada P, à condição de duas placas planas de “grandes dimensões” 

[55] com ângulo de inclinação P entre si. Tal condição leva ao cálculo do Fator de 

Forma conforme 2-21 [55]. 

𝐹12 = 1 − sin (
𝛿𝑃
2
) 

2-20 

Adotando como exemplo um ângulo de visada de 25°, o Fator de Forma para 

essa situação seria de aproximadamente 80,5%. Sob esse ângulo de visada, as 

evidências experimentais indicam erro de medição em inferior a 0,5 % [7], o que 
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implica num Fator de Forma superior a 99,5%. Desse modo, o fator de forma para 

duas superfícies planas não pode ser usado diretamente em temografia para correção 

do erro de medição devido ao ângulo de visada. Não foi encontrada na literatura a 

solução do fator de forma para a configuração de uma superfície plana radiando para 

uma lente, configuração típica de um objeto inspecionado por um termovisor [54,55]. 

2.7 EMISSIVIDADE ANGULAR DOS OBJETOS 

Conforme já exposto na seção 2.1, a emissividade do objeto analisado deve 

ser um parâmetro conhecido pelo inspetor termográfico para a correta parametrização 

do termovisor e do seu software, possibilitando o cálculo adequado da temperatura do 

objeto. Entretanto, o inspetor deve se atentar ao fato de que a emissividade de corpos 

não ideais (radiadores não ideais) é variável em função do ângulo de emissão 

[16,18,56–59]. 

Radiadores ideais têm emissividade unitária em todas as direções de radiação, 

pois se comportam como emissores isotropicamente perfeitos, enquanto corpos reais 

têm emissividade inferior e que varia conforme o ângulo de emissão [18]. A Figura 

2-11 ilustra essa dependência angular em comparação à radiação de um corpo negro. 

O ângulo p representa o ângulo de emissão com a normal à superfície do objeto 

analisado. 

 

Figura 2-11 - Dependência angular da emissividade de um objeto em comparação à 
radiação de um corpo negro. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 
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Corpos condutores e não condutores de eletricidade, considerando suas 

superfícies cruas, sem recobrimento, comportam-se de maneira diferente. Materiais 

não condutores de fato apresentam uma redução da emissividade com o aumento do 

ângulo de visada. Entretanto, materiais condutores tendem a apresentar inicialmente 

uma elevação da emissividade e somente para ângulos de visada extremamente 

altos, em torno de 80°, começam a apresentar diminuição [18]. Tal comportamento é 

ilustrado para ambos os materiais na Figura 2-12. 

Assim, em verdade o inspetor termográfico deve atentar-se à emissividade do 

objeto inspecionado sob as condições reais da inspeção realizada, visto que essa 

propriedade é função não só das características do objeto, mas também do ângulo de 

emissão, de sua temperatura, e do comprimento de onda operacional do termovisor 

[16,18,56,57,60]. 

 

Figura 2-12 – Característica direcional típica da emissividade de condutores e não 
condutores, comparada a corpos negros. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

2.8 TERMOVISORES 

Segundo a OIML (International Organization of Legal Metrology), termovisor é 

um “instrumento optoeletrônico concebido para observação, medição e registro 

espacial e temporal da radiação térmica de objetos, no campo de visão do 

instrumento, por formação de uma sequência temporal de termogramas e pela 

determinação da temperatura superficial de objetos a partir do conhecimento de sua 

emissividade e parâmetros de influência (temperatura ambiente, transmitância 
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atmosférica, distância de observação, etc.)”[61]. 

A origem dos termovisores é relacionada a aplicações militares, em atividades 

qualitativas para se “enxergar no escuro”. Entretanto, hoje em dia o termovisor é 

largamente usado em aplicações civis, com propósitos principalmente quantitativos, 

ou seja, de medição de temperatura [14]. O principal propósito de um termovisor é 

converter a radiação infravermelha emitida pelo objeto analisado, propagada pelo 

espaço livre e recebida pela câmera, em uma imagem visual bidimensional, 

geralmente numa escala de cores ou tons de cinza. A imagem visual possui uma 

correlação entre suas cores e a temperatura do objeto inspecionado [14,18]. 

Os principais componentes operacionais de um termovisor são o conjunto 

óptico (lentes), o detector, o sistema de resfriamento ou de estabilização da 

temperatura do detector, os circuitos eletrônicos para processamento do sinal e da 

imagem, e a interface com o usuário, que pode ter portas de saída de comunicação, 

portas de entrada de controle, e tela para exibição das imagens [18]. A Figura 2-13 

mostra um diagrama de blocos esquematizando tais componentes. 

Figura 2-13 – Diagrama de blocos dos componentes de um termovisor. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 
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Geralmente as câmeras indicadas por fabricantes para termografia 

infravermelha aplicada à manutenção industrial são do tipo staring system, que têm a 

imagem projetada simultaneamente em todos os pixels do conjunto detector [18]. A 

Figura 2-14 ilustra essa configuração. 

Esse sistema é conhecido também como FPA (matriz de plano focal, do inglês 

focal plane array). No FPA, os detectores são distribuídos em uma matriz de colunas 

e linhas e recebem simultaneamente toda a irradiação infravermelha direcionada pelo 

conjunto óptico [18]. O FPA é constituído basicamente de duas partes: o sensor 

infravermelho, feito de um material sensível à radiação infravermelha; e o ROIC 

(circuito integrado de leitura, do inglês readout integrated circuit), feito de silicone. O 

ROIC tem duas funções, a saber: realizar a leitura do sinal (analógico) proveniente do 

sensor infravermelho e processar esse sinal, amplificando-o e, em alguns casos, já o 

convertendo em digital [14,18]. A saída do ROIC, com sinais proporcionais à 

temperatura do objeto inspecionado, é levada à interface com o usuário para, dentre 

as outras funções, gerar na tela uma imagem com cores correlacionadas aos valores 

de temperatura. 

 

Figura 2-14 – Esquema de projeção da imagem sobre os pixels de um termovisor. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

Atualmente, os termovisores disponíveis no mercado possuem FPA com as 

seguintes características: 
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 o número de pixels, assim como em câmeras fotográficas, tem se elevado. 

Estão disponíveis no mercado câmeras com até 1.024 x 1.024 pixels [18].  

Entretanto, para aplicações mais simples ainda se encontram disponíveis 

câmeras com 120 x 120 [25] ou 160 x 120 pixels [62], a custos mais 

acessíveis. A Figura 2-15 ilustra o número total de pixels de diferentes FPAs. 

A Figura 2-16 mostra a mesma cena reproduzida por termovisores com 

diferentes números de pixels. Nota-se claramente que quanto maior o número 

de pixels, melhor a resolução da imagem gerada; 

 o tamanho do pixel tem diminuído. A redução do tamanho do pixel, além de 

permitir um maior número deles, permite diminuir o tamanho da lente, 

diminuindo seu custo. Atualmente os pixels têm dimensões da ordem de 15 

a 17 m [18]; 

 a tendência de diminuição do tamanho do pixel permite um aumento do fator 

de preenchimento do FPA. O fator de preenchimento é definido como a razão 

entre a área efetivamente preenchida com células sensíveis ao infravermelho 

e a área total do FPA. Cada elemento sensor deve ser separado física e 

termicamente dos elementos vizinhos e individualmente conectado ao ROIC. 

Assim, devido a essas separações, a área do FPA efetivamente sensível ao 

infravermelho será menor que sua área total. O fator de preenchimento 

influencia o desempenho da câmera, principalmente em sua resolução 

espacial. Atualmente, os termovisores têm fator de preenchimento típico 

entre (80 e 90) % [18]. A Figura 2-17 faz um comparativo mostrando a área 

efetivamente sensível ao infravermelho de termovisores com diferentes 

fatores de preenchimento (FP), desde 49 % até um hipotético valor de 100%. 
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Figura 2-15 – Comparativo do número total de pixels de termovisores com diferentes 
matrizes de plano focal. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 
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Figura 2-16 – Imagens infravermelhas da mesma cena geradas a partir de 
termovisores com diferentes números de pixels. (a) 1.024 x 1.024 pixels; (b) 640 x 

512 pixels; (c) 320 x 240 pixels; (d) 160 x 120 pixels; e (e) 80 x 80 pixels. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 
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Figura 2-17 - Área efetivamente sensível ao infravermelho de termovisores com 
diferentes fatores de preenchimento (FP), 49%, 81% e um hipotético valor de 100%. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

Para que os sensores infravermelhos operem adequadamente, é necessário 

um sistema de resfriamento / estabilização da temperatura  [18]. Desde os anos 1990, 

sistemas de refrigeração pesados, volumosos e baseados em compressão de gases 

têm sido substituídos por sistemas termoelétricos que usam o efeito Peltier [14]. Os 

aparatos que empregam tais sistemas geralmente são leves, compactos e consomem 

pouca energia, da ordem de (0,2 a 0,6) W [14]. Os sensores geralmente operam a 

aproximadamente 30 °C, temperatura não muito diferente da temperatura ambiente 

em uma indústria. Entretanto, devem ser resfriados com temperatura controlada e 

independente da ambiente para evitar que mudanças bruscas na temperatura 

ambiente afetem a operação do termovisor [18]. 

O sistema óptico de lentes e detectores a ser empregado deve ser adequado à 

faixa de frequência operacional do termovisor. A Figura 2-18 apresenta as curvas de 

resposta espectral de diferentes detectores, normalizadas em relação aos seus 

máximos valores. Nota-se que as curvas de sensibilidade apresentam grande 

variação entre si dentro da faixa apresentada, (0 a 18) m. 

  

FP de 100% FP de 81% FP de 49% 

Área sensível Área não 



68 

 

Figura 2-18 – Respostas espectrais de diferentes termovisores com diferentes 
sistemas ópticos de lentes, normalizadas em relação aos seus máximos valores. 

(a)  - Comprimento de onda de (0 a 6) m; 

(b)  - Comprimento de onda de (4 a 18) m. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

O detector tipo InGaAs é um fotodiodo de alta velocidade de resposta 

constituído de GaAs (arseneto de gálio) e InAs (arseneto de índio). A sigla MCT 

representa também um fotodiodo só que composto de mercúrio, cádmio e telúrio, que 

pode ser de característica espectral mais adequada a sistemas LW, infravermelho 

distante, (6 a 15) m; ou MW, infravermelho médio, (3 a 6) m [18]. 

InSb, antimoneto de índio, é o material semicondutor mais utilizado na 

fabricação de detectores de termovisores que operam na faixa de (1 a 5) m, por ter 
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a tecnologia relativamente menos complicada e propiciar boa uniformidade de 

resposta em detectores de até 1 mega pixels [18]. 

QWIP, do inglês Quantum Well Infrared Photodetectors, são fotodetectores 

com uma tecnologia que permite compactação de diferentes materiais 

semicondutores com resolução dimensional da ordem da dimensão atômica. Isso 

propicia uma resposta espectral mais específica a um determinado comprimento de 

onda [18]. 

Bolometer, ou bolômetro, é um detector matricial onde a resistência elétrica de 

seus elementos varia em função da temperatura. Sua temperatura varia devido à 

irradiação infravermelha absorvida em cada elemento [18]. 

Atualmente, os termovisores disponíveis no mercado indicados à aplicação em 

manutenção elétrica utilizam predominantemente como detector um microbolômetro 

não refrigerado [33,35,36,40–42,63–68]. O fabricante Testo utiliza microbolômetros 

não refrigerados com uma camada de silicone amorfo (a-Si) [43–47], o que aumenta 

o coeficiente resistência / temperatura dos detectores [69]. 

O International Lighting Vocabulary, emitido pelo IEC [13], recomenda que a 

radiação óptica seja classificada conforme a Tabela 2-4. 

Tabela 2-4 – Classificação da radiação óptica conforme IEC. 

Nome Faixa de comprimento de onda / m 

UV-C (Ultraviolet C) 0,1 a 0,28 

UV-B (Ultraviolet B) 0,28 a 0,315 

UV-A (Ultraviolet A) 0,315 a 0,4 

Faixa visível (Visible range) Aproximadamente 0,36~0,4 a 0,76~0,8 

IR-A (Infrared A) 0,78 a 1,4 

IR-B (Infrared B) 1,4 a 3 

IR-C (Infrared C) 3 a 1.000 

Fonte: adaptado de [13]. 
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Entretanto, os fabricantes costumam não seguir a recomendação do IEC e têm 

adotado uma classificação que faz referência às faixas onde a atmosfera tem 

transmitância mais favorável ao infravermelho. Os termovisores geralmente são 

operacionais nessas janelas do infravermelho onde a atenuação atmosférica é menos 

relevante. As principais janelas são (3 a 5) m e (8 a 12) m, conforme exposto na 

Figura 2-3. A norma brasileira ABNT NBR 15572 [70] segue classificação 

praticamente idêntica. Tal classificação é vista na Tabela 2-5 [14,16]. 

 
Tabela 2-5 – Classificação da radiação óptica adotada por fabricantes e pela norma 

ABNT NBR 15572. 

Designação de fabricantes 

(Designação ABNT NBR 15572) 

Faixa de comprimento 

de onda / m 

Near infrared 

(Infravermelho muito próximo) 
0,78 a 1,1 

Short wave infrared 

(Infravermelho próximo) 
1,1 a 3 

Mid wave infrared 

(Infravermelho médio) 
3 a 6 

Long wave infrared 

(Infravermelho distante) 
6 a 15 

Very long wave infrared 

(Infravermelho muito distante) 
15 a 1.000 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Os dois principais tipos de termovisores têm suas nomenclaturas baseadas 

nessa classificação do espectro infravermelho: Os sistemas MW (mid wave) operam 

na janela de (3 a 5) m e os sistemas LW (long wave) operam na faixa de (8 a 12) m. 

Existem ainda os sistemas SW (short wave) para a faixa de (1 a 3) m, mas são mais 

raros [14,16]. 
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Apesar de os termovisores serem ajustados em fábrica para correção de não 

linearidades e diferenças de sensibilidade entre seus sensores do FPA, algumas 

aberrações ainda permanecem [18] e devem ser levadas em conta durante as 

inspeções termográficas. Essas aberrações afetam principalmente a resolução 

espacial da imagem térmica produzida. A Figura 2-19 (b) apresenta um exemplo de 

uma aberração onde ocorre um espalhamento da radiação emitida pelo objeto, 

fazendo com que detectores vizinhos também recebam indevidamente esse sinal. Por 

outro lado, a radiância emitida pelo objeto pode ser diminuída, “comprimida 

espacialmente” pela lente, fazendo com que sua temperatura medida seja diminuída 

(Figura 2-19 c). 

 

Figura 2-19 – Comparação de situações reais (b e c) e uma situação ideal (a) de 
formação de imagem óptica em um FPA. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

Essa transformação do objeto em imagem no FPA ocorre se o objeto estiver no 

campo de visão da câmera, FOV. A Figura 2-20 apresenta uma representação do FOV 

considerando seus ângulos horizontal (HFOV) e vertical (VFOV), e também uma 

consideração análoga em forma de área do campo de visão. 
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Figura 2-20 – Campo de visão (FOV) de termovisores: (a) parâmetros para cálculo 
do FOV; (b) área vista pelo termovisor; (c) esquemático da seção transversal em 

duas dimensões. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

Conforme visto na Figura 2-20, o FOV pode ser facilmente verificado a partir de 

óptica geométrica. Os raios infravermelhos que atravessam as (finas) lentes não são 

refratados. Assim, os raios que atravessam os quatro cantos do FPA limitam o FOV. 
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Logo, o FOV depende das dimensões da lente e do FPA. Para uma lente com 

distância focal f e um FPA com dimensão b, o FOV pode assim ser determinado [18]: 











f

b
FOV

2
arctan2  

2-21 

A menor dimensão l de um objeto visível pela câmera a uma distância D é 

calculada da seguinte forma [18]: 











2
tan2

FOV
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2-22 

Caso o FPA tenha dimensões retangulares ao invés de ser um quadrado, o 

termovisor terá diferentes FOVs horizontal e verticalmente. 

Os termovisores comercialmente disponíveis possuem FOV variando de 7° a 

45° aproximadamente [18]. A Figura 2-21 mostra uma mesma imagem térmica de uma 

mesma cena gerada por diferentes termovisores, com FOVs de 45°, 24° e 12°. Quanto 

menor o FOV da câmera, melhor a resolução espacial [18]. Isso porque o mesmo 

número de pixels será responsável por uma área de menor abrangência. Em 

contrapartida, FOV maior terá uma área de abrangência visual maior com, entretanto, 

menor resolução. 

Se o número de pixels do FPA é conhecido, a resolução espacial pode ser 

facilmente determinada a partir da dimensão do objeto inspecionado. Por exemplo, se 

o FPA tem 320 pixels (horizontal ou verticalmente) e o objeto tem 34 mm (horizontal 

ou verticalmente, preenchendo todo o FPA), cada pixel será responsável por (34 

mm)/(320 pixel) ≈ 0,1 mm / pixel. O conhecimento do FOV da câmera e do número de 

pixels é necessário para se determinar o menor objeto que pode ser detectado, 

produzindo assim uma medição correta da temperatura [18]. 
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Figura 2-21 – Imagens térmicas de uma mesma cena (a) com (b) termovisor FLIR 
SC2000 de FOV 45° - grande abertura; (c) FOV 24° - lente padrão; (d) FOV 12° - 

lente telescópica. Os ângulos referem-se à direção horizontal. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

2.8.1 Ajustes de fábrica do termovisor 

O termovisor infravermelho mede quantidades radiométricas, geralmente 

radiância [W.m-2.m-1] ou potência radiante [W.m-2]. Ajustes de fábrica, também 

chamados de “calibração” por alguns autores [16,18], determinam a relação 

quantitativa entre o que a câmera informa de temperatura medida e a irradiação 

incidente.  Para o procedimento de ajuste em fábrica, são usados corpos negros 

(radiadores perfeitos) a diferentes temperaturas. Em seguida, é ajustado o sinal de 

saída da câmera em função da temperatura conhecida do corpo negro. Isso é válido 

para cada pixel do FPA, individualmente [18]. 

Para que todos os pixels tenham seus sinais ajustados, o corpo negro deve 

cobrir todo o FOV da câmera e a distância entre o corpo negro e o termovisor deve 
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ser a menor possível, de maneira que a imagem possa ser formada adequadamente 

no FPA e que a transmitância atmosférica possa ser considerada unitária [18]. 

O sinal de saída do termovisor depende da sensibilidade espectral do detector, 

da transmitância óptica espectral da lente e das outras características da câmera, 

como por exemplo o “número-F” da lente. O número-F é a relação entre a distância 

focal f e o diâmetro de abertura da lente DL [16]. Assim, os ajustes são válidos somente 

para a configuração em que foram feitos. A troca da lente da câmera, que pode 

implicar em uma mudança de seu número-F ou em uma mudança em sua 

transmitância espectral, pode requerer novos ajustes [18]. Algumas câmeras podem 

trazer gravados em seu firmware diferentes ajustes que são adequados a diferentes 

lentes ou diferentes filtros externos [18]. 

O sinal de saída da câmera é afetado também pela radiação adicional emitida 

pelas próprias partes da câmera. O sinal de saída então representa a soma da 

radiação oriunda do objeto inspecionado e também das partes da própria câmera.  

Este último sinal depende, naturalmente, da temperatura da câmera, causando um 

deslocamento, um offset, no sinal de saída. A influência desse sinal adicional deve ser 

corrigida através de cálculos que devem considerar a temperatura do termovisor. A 

qualidade dessa correção contribui para a diminuição da incerteza de medição do 

termovisor [18]. Logo, além de ser resfriado, o termovisor deve ter a sua temperatura 

própria medida durante a sua operação. Todas essas medições e correções fazem 

sentido se a câmera estiver em um equilíbrio térmico. Uma mudança brusca na 

temperatura ambiente pode acarretar uma alteração da temperatura em algumas 

partes da câmera, levando a medições incorretas [18]. Por esse motivo, os fabricantes 

recomendam que o termovisor seja ligado e mantido no ambiente onde será operado 

por alguns minutos antes que as medições sejam feitas [14,18,25,62]. 

2.8.2 Características de desempenho do termovisor 

O desempenho de um termovisor é descrito por uma quantidade razoável de 

parâmetros que incluem o ruído eletrônico, o ruído do detector, a resolução 

geométrica, a incerteza, a faixa espectral, dentre outros. O mais importante é que o 

inspetor termográfico saiba correlacionar a relevância desses parâmetros às suas 
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aplicações e aos resultados obtidos nas medições da temperatura [18]. 

Quanto à normatização de tais parâmetros, verifica-se que a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas, órgão responsável pela normatização técnica no 

Brasil, encontra-se em fase de elaboração e emissão dos documentos na área de 

termografia [71], tendo poucos e superficiais textos em vigor [72]. Entretanto, 

internacionalmente já existem diversas normas com aprofundamento técnico no 

assunto [73–76]. 

Os parâmetros que caracterizam o desempenho da câmera para aplicação em 

manutenção elétrica industrial, ou seja, objetos imóveis em temperaturas da ordem de 

100 °C, são listados na Tabela 2-6. 

 

Tabela 2-6 – Parâmetros de desempenho de termovisores. 

Nome Definição [14,18] Unidade Significância 

Incerteza de 

medição 

Incerteza de medição de 

temperatura de um corpo 

negro 

K °C °F 

ou % 

Incerteza associada à 

temperatura medida 

[14,18] 

NETD (noise 

equivalent 

temperature 

difference) 

Diferença de temperatura 

mínima detectável para 

relação sinal ruído SNR = 1 

K °C °F Capacidade de o 

termovisor detectar 

baixos contrastes no 

objeto inspecionado [14] 

FOV 

(field of view) 

Abrangência angular do 

campo observável pela 

câmera 

° Definição das dimensões 

mínimas de um objeto 

inspecionado detectáveis 

pelo termovisor [14,18] 

IFOV 

(instantaneous 

field of view) 

Abrangência angular do 

campo de visão de um 

detector (de um pixel) 

mrad Resolução espacial da 

imagem térmica 

produzida [18] 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

A especificação da incerteza de medição de um termovisor informada pelos 

fabricantes é a incerteza associada à medição de temperatura de um corpo negro. 

Para a maioria dos termovisores disponíveis no mercado, a incerteza está 
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especificada em ±2 K ou ±2 % da temperatura medida, o que for maior [18,25,62]. A 

incerteza do termovisor é devida principalmente à incerteza do processo de ajuste 

realizados em fábrica, à variabilidade da sensibilidade dos detectores da câmera, às 

incertezas dos modelos matemáticos empregados no processo de cálculo, dentre 

outros [18]. Fabricantes têm utilizado erroneamente o termo “precisão” para a 

incerteza do instrumento [14], em desacordo ao Vocabulário Internacional de 

Metrologia [77]. O usuário deve ficar atento a essa questão, visto que precisão é um 

termo qualitativo, um adjetivo, não podendo ser associado a uma quantidade 

numérica. 

A resolução de temperatura de um sistema radiométrico é dada pelo NETD, 

que quantifica a sensibilidade térmica do termovisor. Esse parâmetro dá a mínima 

diferença de temperatura detectável entre um objeto corpo negro e um fundo também 

corpo negro. O NETD é influenciado pelo ruído inserido pelas partes internas do 

termovisor [18]. 

Esse ruído, de maneira geral, tem comportamento aleatório e sua distribuição 

se aproxima de uma distribuição gaussiana, como é apresentado no gráfico de 

frequências da Figura 2-22. O NETD é definido como justamente um desvio padrão 

dessa distribuição [18]. 

Desse modo, a resolução térmica pode ser entendida como uma medição de 

temperatura com algarismos significativos que tragam a influência do NETD somente 

no algarismo duvidoso. 

Caso o nível de confiança desejado seja, por exemplo, de 95,45 % devemos 

considerar dois desvios padrões, ou seja, duas vezes o NETD. Caso o nível de 

confiança desejado seja de 99,7%, devem ser considerados três desvios padrões [18]. 

Por exemplo, se o NETD é de 0,065 K numa medição cujo resultado é 34,50 °C, 99,7 

% das medições realizadas estarão na faixa (34,50 ± 0,195) °C [18]. Nesse caso, o 

resultado correto seria (34,5 ± 0,2) °C, o que alterou a resolução da medição de 0,01 

°C para 0,1 °C. 
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Figura 2-22 – Distribuição em frequência do ruído inserido pelas partes próprias do 
termovisor na medição de temperatura. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

O NETD é fortemente influenciado pela faixa de medição selecionada no 

termovisor. Isso porque, por exemplo, na escolha de uma faixa mais alta de medição, 

geralmente é inserido um filtro que diminui o sinal que chega ao sistema de medição 

sem, entretanto, diminuir o nível de ruído gerado internamente. Logo, a relação sinal-

ruído seria diminuída [18]. Isso indica que o inspetor termográfico deve selecionar 

adequadamente a faixa de medição em função da temperatura esperada para o objeto 

inspecionado. 

A Figura 2-23 apresenta resultados de medição de temperatura para um 

mesmo objeto, a 80 °C, utilizando a mesma câmera em três diferentes faixas de 

medição nela disponíveis, (20 a 80) °C, (30 a 150) °C e (100 a 250) °C. As demais 

condições de medição foram mantidas constantes [18]. Nota-se nitidamente o 

aumento no nível de ruído associado aos resultados, o que indica que a medição de 

temperatura deve ser feita, como qualquer medição, com o instrumento ajustado para 

a faixa adequada e que os resultados devem ser interpretados com cuidado. 
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Figura 2-23 - Medição de temperatura de um objeto a 80 °C, utilizando o termovisor 
em três diferentes faixas de medição nela disponíveis, (20 a 80) °C, (30 a 150) °C e 

(100 a 250) °C. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

O IFOV, também denominado DAS (detector angular substance) [14], fornece 

o ângulo sob o qual um elemento detector do FPA percebe a radiação do objeto 

inspecionado. A Figura 2-24 ilustra esse esquema. Utilizando a aproximação do 

ângulo suficientemente pequeno para o valor de sua própria tangente, o tamanho 

mínimo l de um objeto que preenche plenamente o detector para uma dada distância 

D é dado por [18]: 

Por exemplo, caso a lente tenha distância focal de f = 50 mm, cada pixel tenha 

dimensão lateral de 50 m, o IFOV será de 1 mrad. Caso o objeto esteja à distância 

de 5,5 m, este deverá ter dimensões mínimas de 5,5 mm para que seja detectável por 

um simples detector. 

O IFOV também pode ser determinado dividindo-se o FOV pelo número de 

pixels. Por exemplo, um termovisor com FOV de 20° e 320 pixels em uma dimensão 

(vertical ou horizontal), terá IFOV de 1 mrad nessa dimensão. 
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Figura 2-24 – IFOV: ângulo sob o qual um elemento detector do FPA percebe a 
radiação do objeto inspecionado. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

É importante notar que o IFOV é um parâmetro geométrico calculado a partir 

do tamanho do detector e da distância focal da lente. Se cada detector tiver dimensões 

horizontal e vertical diferentes, o termovisor terá IFOVs horizontal (HIFOV) e vertical 

(VIFOV) diferentes também [14]. A resolução do sistema é influenciada não só pelo 

IFOV mas também pela difração dos raios na lente do termovisor. Esse fenômeno, 

denominado SRF (do inglês slit response function), descreve a resposta do termovisor 

à medição de temperatura de um objeto com uma fenda de dimensão variável. Essa 

definição fica mais clara na Figura 2-25, onde é mostrado o ângulo  que é função da 

fenda do objeto. O SRF descreve a capacidade de o termovisor medir a temperatura 

da superfície da fenda à medida que ela varia. Ele é conceituado como o sinal medido 

de um objeto de dimensões pequenas e definidas, em relação a um objeto de 

dimensões suficientemente grandes para que a difração nas lentes seja irrelevante 

[14,18]. Como ocorre difração na lente do termovisor, para pequenos ângulos  o 

termovisor apresenta dificuldade de medição da temperatura, mesmo que a princípio 

seja esperado que um pixel seja plenamente preenchido. 
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Figura 2-25 - SRF, que descreve a resposta do termovisor à medição de 
temperatura de um objeto com uma fenda de dimensão variável. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

A Figura 2-26 apresenta o resultado de medição de temperatura para objetos 

de (1 a 30) mm, todos à mesma temperatura, a 5,5 m do termovisor, cujo FOV é de 

20°. Para essa configuração, é esperado que um objeto de 5,5 mm preencha 

plenamente um pixel. Entretanto, mesmo para objetos de dimensões acima desse 

valor, no caso (6 e 10) mm, nota-se que o termovisor ainda apresenta erros negativos 

de medição da temperatura [18]. 

Experimentos têm demonstrado que, devido ao SRF, o tamanho mínimo do 

objeto inspecionado deve ser duas a três vezes o tamanho mínimo calculado a partir 

do IFOV. A consideração de duas vezes o tamanho do IFOV produziria medição de 

temperatura da ordem de 95% do valor verdadeiro, e a consideração de três vezes 

produziria medição com resultados da ordem de 99% do valor verdadeiro [18]. Esse 

fator multiplicativo para o tamanho do objeto, de 2 a 3, tem sido recomendado também 

por fabricantes de termovisores [78]. 

  



82 

 

Figura 2-26 - Medição de temperatura para objetos de (1 a 30) mm, todos à mesma 
temperatura, a 5,5 m do termovisor. 

 

Fonte: adaptado de [18]. 

2.8.3 Software 

Em manutenção elétrica industrial, geralmente são necessárias análises 

quantitativas dos resultados de medição de temperatura, que são facilitadas pelos 

software de apoio aos termovisores e suas ferramentas disponibilizadas pelos 

fabricantes. Os software geralmente dispõem das seguintes facilidades [18]: 

 ajuste de faixa e de nível de temperatura a ser medida; 

 paletas de cores (tipos de cores) selecionáveis; 

 análises de pontos, de linhas, de áreas, com indicação de temperaturas 

máxima, mínima e média; 

 ajuste de parâmetros do objeto (emissividade) e da atmosfera de propagação 

entre o objeto e o termovisor (umidade, temperatura atmosférica, distância); 

 emissão de relatórios adequados às necessidades do usuário. 

Essas facilidades devem ser utilizadas com cuidado e critério pelo inspetor, 

visto que a escolha adequada dos parâmetros citados influencia diretamente nos erros 

e incertezas associadas ao resultado da medição. 
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Como exemplo de software, citam-se QuickReport2, SmartView3, Camara Irisys 

série IR4 e PC IRSoft5. Quanto às facilidades citadas acima, apenas o QuickReport 

permite ao usuário informar os parâmetros da atmosfera de propagação (distância, 

temperatura atmosférica e umidade relativa) para que seja calculada a transmitância. 

O IRSoft solicita os valores de temperatura atmosférica e umidade relativa, mas 

aparentemente não os considera para eventual cálculo e aplicação da atenuação 

atmosférica. O SmartView permite a inserção do valor numérico da transmitância 

atmosférica o que não é uma informação trivial para o usuário. O Camara Irisys não 

prevê a informação da transmitância atmosférica de nenhuma forma. Os demais 

recursos são equivalentes nos quatro software. 

2.9 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

Antes de analisar o referencial teórico apresentado neste capítulo, fazem-se 

necessárias algumas definições de termos que serão empregados. 

O erro de medição é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um 

valor de referência, normalmente um valor verdadeiro convencionado. Caso o erro 

seja constante ou varie de maneira previsível, esse erro é denominado sistemático. 

[77]. 

A incerteza de medição é um parâmetro que caracteriza a dispersão dos 

valores atribuídos a um mensurando. A incerteza é um parâmetro que pode ser, por 

exemplo, um desvio-padrão do conjunto de dados medidos, sendo nesse caso 

denominada incerteza-padrão. Podem ser adotados mais desvios-padrões através de 

uma probabilidade de abrangência (ou nível de confiança), levando a uma incerteza 

expandida [77]. 

Quanto ao que foi apresentado neste capítulo, nota-se que a medição de 

temperatura de um objeto através da termografia por infravermelho é uma medição 

                                            
2 Software QuickReport, Versão 1.2, Copyright © 2009 Flir. 

3 Software SmartView 3.3.164.0, Copyright © 2006-2013 Fluke Thermography. 

4 Software Camara Irisys série IR, Versão 1.3.0.2, Copyright © 2010-2012 Infrared Integrated Systems 
Ltd. 

5 Software PC IRSoft, Versão 3.3, Copyright © 2011 – Testo AG. 
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indireta sujeita a muitos fatores internos e externos ao termovisor. Logo, incertezas e 

erros associados a essa medição podem ser consideravelmente significativos para a 

emissão de um diagnóstico correto, visto que diferenças de temperatura da ordem de 

4 °C entre componentes semelhantes já podem ser indícios de defeitos [2,9,17,79]. 

As seguintes fontes de erros e incertezas podem influenciar o resultado final de 

medição de temperatura: compósitos e processos de fabricação do termovisor, que 

podem levar a incertezas nas frequências às quais ele é sensível [18]; determinação 

da emissividade do objeto analisado [18]; determinação do coeficiente de atenuação 

(e por conseguinte, a transmitância da atmosfera através dos algoritmos de cálculo do 

termovisor) [18], o que inclui as incertezas das equações e constantes aplicadas e do 

processamento eletrônico [16], incertezas oriundas do processo de calibração (ajustes 

em fábrica) do termovisor [16]. 

Portanto, os instrumentos, que são fontes de incerteza no processo de medição 

de temperatura por termografia infravermelha, devem ter suas influências avaliadas 

de maneira a se buscar meios para minimizar seus impactos, gerando resultados mais 

precisos. 

A partir de dados experimentais com termovisores, e a partir de experimentos 

e modelos matemáticos para comunicações ópticas e para radiação térmica, verifica-

se que a medição de temperatura por termografia sob ângulos de visada diferentes 

de zero implicam em erros de medição. Esses erros são não só devido à variação da 

emissividade dos objetivos em função da direção de radiação, mas também em função 

de parâmetros do receptor, notadamente o campo de visão FOV. Ângulos de visada 

elevados implicam em menor potência recebida, o que, em termografia, pode resultar 

em medição da temperatura do objeto analisado com erro negativo. Termovisores com 

campo de visão maiores, a despeito de mais susceptíveis a ruídos, tendem a 

minimizar esse problema. 

Os modelos desenvolvidos para desalinhamento entre emissor e receptor em 

comunicações ópticas não são aplicáveis a termografia, visto que partem de 

pressupostos não aplicáveis a inspeções termográficas, tais como o emissor puntual6 

e direcional. Os equipamentos elétricos geralmente emitem radiação em todas as 

                                            
6 “Puntual” se refere a algo com dimensões desprezíveis em relação ao seu contexto, ou seja, algo que 

trigonometricamente pode ser representado por um ponto. 
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direções, ainda que não na mesma intensidade [18]. Em comunicações ópticas, é 

assumido que se o ângulo de desalinhamento for maior que o “meio-ângulo FOV” não 

haverá visada direta entre emissor e receptor, sendo que este receberia apenas o 

sinal “espalhado” pela atmosfera [50]. Isso não é aplicável a inspeções termográficas, 

visto que os objetos reais emitem radiação em todas as direções, havendo, a princípio, 

o recebimento de alguma irradiação sob qualquer ângulo de visada entre emissor 

(objeto) e receptor (termovisor). Quanto aos modelos matemáticos de fator de forma 

empregados em engenharia térmica, verifica-se que suas aplicações são limitadas, 

uma vez que a solução envolvendo a superfície da lente do termovisor não é trivial. 

Os erros oriundos da realização de uma inspeção termográfica sob um ângulo 

de visada diferente de zero também necessitam de avaliação e modelamento para 

que sejam corrigidos, contribuindo para diagnósticos mais assertivos. Nessa avaliação 

apresentada no capítulo 5, será empregada a estratégia de manter constante outras 

variáveis que possam afetar os resultados de medição de temperatura.  

Não foram encontrados software de visualização e análise de imagens 

disponibilizados por fabricantes de sistemas termográficos que tratem ou auxiliem o 

usuário quanto à estimativa da incerteza associada à medição de temperatura ou 

correção de erros de medição devido ao ângulo de visada entre o termovisor e o objeto 

analisado. Esse levantamento foi feito nos sítios eletrônicos dos fabricantes Flir, Fluke, 

Irisys e Testo [80–83]. 

Desse modo, esses dois aspectos - erro de medição devido ao ângulo de visada 

e ao campo de visão do termovisor e estimativa da incerteza da temperatura medida 

pelo termovisor - se apresentam como oportunidade de estudo e modelamento, 

possibilitando posterior implantação em software comerciais. 
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3 DIAGNÓSTICO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS A PARTIR DA TERMOGRAFIA 

3.1 INTRODUÇÃO 

A característica comportamental térmica do equipamento a ser inspecionado 

por termografia infravermelha deve ser de conhecimento do termografista. No caso 

específico de equipamentos elétricos, escopo deste trabalho, os princípios físicos das 

falhas e os seus padrões sintomáticos são fortemente relacionados a um aumento da 

resistência de contato ou a um aumento da corrente de carga. Esses fenômenos são 

bem dominados [25]. 

Entretanto, essas regras genéricas não podem ser aplicadas a todos os casos 

[25]. Por exemplo, é comum em solenoides a ocorrência de eventuais 

sobreaquecimentos, visto que são equipamentos de operação tipicamente em regime 

intermitente. 

Há ainda situações em que as partes defeituosas do equipamento elétrico 

apresentam como sintoma uma menor temperatura, estando menos aquecidas do que 

as partes saudáveis, situação inversa ao padrão usual para diagnóstico de um defeito 

[25,84]. O termografista deve sempre estar atento às características da instalação 

elétrica e procurar obter o máximo de informação acerca dessa instalação. Logo, para 

considerar em sua análise as características comportamentais do equipamento 

inspecionado e também as características de regime operacional da instalação 

inspecionada, é comum que o termografista apoie-se na experiência e no 

conhecimento de um profissional que trabalha no dia-a-dia da manutenção e/ou da 

operação do equipamento [25]. 

A regra geral é: se há um ponto quente, provavelmente há um defeito [25]. A 

(elevação de) temperatura de um componente e a sua respectiva carga (corrente 

elétrica) são os indicadores de quão grave é o defeito [25]. 

3.2 PREPARAÇÃO PARA INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA 

A preparação para a inspeção termográfica inclui essencialmente a escolha dos 

instrumentos de medição adequados ao serviço. A medição da corrente elétrica deve 
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ser feita com um amperímetro [25], ou, alternativamente, deve-se ter acesso à leitura 

dessa grandeza nos sistemas de medição ligados à instalação. Para resultados mais 

precisos, poder-se-ia acessar o registro do histórico de corrente elétrica das últimas 

horas [8]. Um anemômetro também pode ser utilizado para realizar as correções 

necessárias devido à velocidade do vento incidente sobre o componente inspecionado 

[2,8,85–87]. Termo-higrômetro e trena são necessários para medir as características 

do meio de propagação entre o objeto inspecionado e o termovisor, possibilitando o 

cálculo da atenuação atmosférica. 

A emissividade da superfície inspecionada, a identificação correta do 

componente inspecionado e as reais condições operacionais do equipamento devem 

ser conhecidas pelo termografista, tanto para a medição correta da temperatura, 

quanto para a análise dos resultados e a emissão do diagnóstico adequado. 

Após a inspeção termográfica, que inclui a medição da temperatura do objeto 

inspecionado e a medição de outras variáveis pertinentes, o termografista deve 

analisar os termogramas obtidos. Tecnicamente, são indicados dois métodos de 

análise: o método da elevação de temperatura e o método das medições 

comparativas. 

3.3 DIAGNÓSTICO PELA ELEVAÇÃO DE TEMPERATURA 

A elevação de temperatura de uma superfície inspecionada é definida como a 

diferença entre a sua temperatura e a temperatura do ambiente onde se encontra. 

Entretanto, alguns autores entendem que a referência não deve ser o ambiente, e sim 

as demais partes em contato direto com a superfície inspecionada [79], uma vez que 

a troca de calor não seria diretamente com o ambiente, e sim com as partes 

circunvizinhas. 

Para exemplificar o diagnóstico pela elevação de temperatura, cita-se que uma 

elevação de 30 °C na temperatura de um cabo elétrico certamente é um indicativo de 

alguma falha [25]. Em um ambiente industrial, para cabos de classe térmica 70 °C, 

esse seria o limite aceitável de sobretemperatura em relação ao ambiente, pois em 

um meio industrial a temperatura ambiente é considerada como máxima em 40 °C. 

Um segundo cabo elétrico, de características semelhantes ao cabo já citado, com a 
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elevação de temperatura em 20 °C pode, a princípio, passar uma impressão de estar 

em condições conformes. Entretanto, ao completarmos essas informações dizendo 

que o primeiro cabo está operando em regime de 100% de carga e o segundo, em 

regime de 50% de carga, concluiríamos que este último cabo estaria em um regime 

de maior severidade de falha que o primeiro [25]. Isso acontece porque as diferentes 

condições de carga provocam diferentes aquecimentos. 

Dessa forma, convém corrigir os valores medidos de elevação de temperatura 

para a referência de 100% de carga [79,85]. Essa correção pode ser feita 

considerando a influência residual dos valores de corrente elétrica num passado 

recente [8] ou, como é mais usual, considerar que o sistema esteja operando a uma 

carga praticamente constante há um tempo suficiente para que os componentes 

inspecionados estejam em equilíbrio térmico [2]. Para este último caso, a elevação de 

temperatura do componente é corrigida da seguinte forma [2,85,88–90]: 

a

TEST

NOM
C

I

I
TT 










  

3-1 

Onde: 

TC: elevação de temperatura corrigida, °C; 

T: elevação de temperatura obtida diretamente da inspeção, °C; 

INOM: corrente elétrica nominal do componente inspecionado, A; 

ITEST: corrente elétrica no componente durante a inspeção, A; 

a: coeficiente que varia tipicamente entre (1,4 e 2,0), conforme o componente 

[2,85,90]. 

De posse da elevação de temperatura corrigida para a referência de plena 

carga, o termografista deve comparar esse valor com os valores recomendados por 

referências [9,85], por exemplo, os catálogos técnicos dos próprios fabricantes do 

equipamento. Alguns termografistas preferem criar suas próprias tabelas de referência 

baseados em sua experiência [9]. 

Esse método é conhecido também por método quantitativo [9]. 
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3.4 DIAGNÓSTICO POR MEDIÇÕES COMPARATIVAS 

Em inspeções termográficas de instalações elétricas, além da medição da 

elevação de temperatura do componente sob avaliação, também pode ser usada a 

medição comparativa de temperatura entre objetos diferentes, mas semelhantes em 

seu projeto e na sua operação [25,91]. Geralmente o componente de referência é um 

componente vizinho que, sob condições normais em um sistema de potência, pode 

ser considerado sob as mesmas condições de carga e ambientais do objeto analisado 

[25,85]. A grande vantagem desse método é que o valor (e o desconhecimento) da 

emissividade tem impacto mínimo no resultado, visto que seria introduzido um erro 

semelhante na medição de todos os componentes, tendo uma pequena influência na 

análise comparativa entre eles [85]. 

A simples comparação entre as temperaturas medidas nos cabos de três fases 

fisicamente em paralelo é um exemplo desse método. Eventuais diferenças nas 

temperaturas medidas podem indicar carga desbalanceada, ou ainda impedâncias 

diferentes nas três linhas, geralmente ocasionadas por erros de projeto/montagem. 

A Figura 3-1 [25] apresenta um termograma dos terminais de um disjuntor 

trifásico. Por comparação, nota-se que a fase mais à direita (86 °C) encontra-se com 

algum defeito, visto que as duas fases mais à esquerda estão operando a uma 

temperatura consideravelmente inferior (68 °C). 

 

Figura 3-1 – Termograma dos terminais de um disjuntor trifásico apresentando falha 
em uma das fases. 

 

Fonte: adaptado de [25]. 
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Geralmente, credita-se a uma diferença de 2 °C entre componentes 

semelhantes uma condição de “suspeita de falha”. Diferenças de 4 °C já seriam uma 

prova de comportamento anormal, e que deve ser investigado [79]. 

Este método é conhecido também por método qualitativo [9]. 

3.5 SEVERIDADE DAS FALHAS 

Uma vez que a falha for detectada, a priorização de sua correção depende 

fortemente da filosofia de manutenção da empresa, com apoio de critérios técnicos. 

Considerando como referência a situação de 100% de carga, usualmente o 

sobreaquecimento, ou seja, a obtenção de temperaturas acima das temperaturas 

esperadas para o componente, é dividido em três categorias, conforme indicado na 

Tabela 3-1 [25]. 

 

Tabela 3-1 – Classificação e recomendações para sobreaquecimento em 
componentes elétricos. 

Categoria Sobreaquecimento Recomendação 

I Menor que 5 °C O componente deve ser monitorado com maior 

frequência. 

II De (5 a 30) °C O componente deve ser reparado assim que 

possível, mas as condições operacionais e de 

carga devem ser levadas em conta para 

definição do prazo. 

III Acima de 30 °C O componente deve ser reparado 

imediatamente, mas as condições de carga 

devem ser consideradas. 

Fonte: adaptado de [25]. 

Para as inspeções qualitativas, ou seja, para as comparações de temperatura 

entre componentes semelhantes, também existem recomendações de ações de 
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manutenção conforme os resultados das inspeções. Exemplos são mostrados na 

Tabela 3-2 [2,9,92]. 

 

Tabela 3-2 – Ações recomendadas de manutenção para equipamentos elétricos 
conforme resultados da inspeção termográfica 

Diferença de temperatura 

entre componentes 

similares 

Sobreaquecimento Ação recomendada 

De (1 a 3) °C De (1 a 10) °C Continuar monitorando. 

De (4 a 15) °C De (11 a 20) °C Reparar assim que for 

possível. 

---- De (21 a 40) °C Monitorar continuamente 

até que o reparo seja feito. 

Acima de 15 °C Acima de 40 °C Reparar imediatamente. 

Fonte: adaptado de [2,9,92]. 

Outros autores sugerem que é possível a comparação de temperatura 

operacional entre componentes diferentes desde que eles componham o mesmo 

circuito, ou seja, que conduzam a mesma corrente. Isso pode ser feito desde que os 

critérios de diagnóstico sejam montados a partir de medições na instalação elétrica 

quando ela estiver conhecidamente saudável. A partir desses parâmetros de 

diferenças de temperatura normais entre eles, poderiam ser determinados critérios de 

“atenção” e “alarme”, que devem ser baseados na relação entre as elevações de 

temperatura de dois componentes analisados. Essa relação deveria manter-se 

aproximadamente constante independente da carga e das condições ambientais. 

Variações da ordem de 9% na relação das elevações de temperatura seriam uma 

situação de atenção. Variações de 17% seriam uma condição de alarme [89,91]. 
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3.6 A TOLERÂNCIA PARA DIAGNÓSTICO E O ERRO ADMISSÍVEL DE MEDIÇÃO 
EM TERMOGRAFIA POR INFRAVERMELHO 

Os critérios de diagnóstico de instalações elétricas por inspeção termográfica 

são baseados em dois métodos: análise do sobreaquecimento do componente 

analisado e comparação de sua temperatura com a temperatura de componentes 

semelhantes. 

Para o primeiro caso, o sobreaquecimento, qualquer temperatura acima do 

valor máximo esperado, já requer uma atenção diferenciada ao componente, 

conforme visto na Tabela 3-1 e na Tabela 3-2. Sobreaquecimentos acima de 5 °C já 

indicariam necessidade de reparo. Para o segundo caso, análise comparativa, 

diferenças de temperatura de 4 °C entre componentes semelhantes também já são 

indicativos de necessidade de ação corretiva. 

Nota-se então que o valor em torno de (4 a 5) °C se apresenta como a tolerância 

do processo “inspeção termográfica de instalações elétricas”. 

As incertezas e os erros nesse processo de medição de temperatura não 

devem levar o inspetor a um diagnóstico equivocado. A incerteza máxima admissível 

para todo o sistema de medição de temperatura deve ser consideravelmente menor, 

no máximo da ordem de 1/3 da tolerância do processo [93,94]. Assim, deve ser 

admitida uma incerteza máxima de aproximadamente 1,5 °C no processo de medição 

por termografia infravermelha. 

Insta frisar que a incerteza máxima admissível para o sistema de medição de 

temperatura por termografia infravermelha não deve ser confundida com a incerteza 

máxima admissível para o termovisor. O termovisor é um dos instrumentos que 

compõem o sistema de medição. A estimativa da temperatura do componente 

inspecionado passa, além do termovisor, por instrumentos de medição de distância, 

temperatura atmosférica, umidade relativa. 

Além disso, outros erros e incertezas podem ser inseridos no resultado final 

devido às determinações da emissividade da superfície analisada [18] e da 

transmissão atmosférica através de modelos matemáticos [16]. 

O ângulo de visada entre a superfície do componente inspecionado e o 

termovisor, quando diferente de 0°, é um outro fator que insere erro nos resultados de 
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medição [7,9,95]. Tais erros facilmente ultrapassam o valor estabelecido como 

admissível, 1,5 °C, quando aplicados ângulos de visada em torno de 50° [7]. Como 

em instalações elétricas nem sempre é possível para o termografista posicionar-se 

frontalmente ao objeto inspecionado, os resultados da medição podem apresentar-se 

com erros significativos. 

3.7 A INCERTEZA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA POR TERMOGRAFIA 
INFRAVERMELHA 

Apesar da disponibilidade de modelos fenomenológicos e empíricos para 

estimativa da temperatura da superfície inspecionada a partir da irradiação recebida 

pelo termovisor, nesta seção, verificar-se-á que os métodos disponíveis para cálculo 

da incerteza associada à medição de temperatura por termografia, ou são reservados 

e não estão disponíveis, ou demandam informações usualmente não disponíveis ao 

termografista. 

Conforme apresentado no capítulo 2, as fontes de incerteza internas ao 

termovisor são dominadas e, de maneira geral, o fabricante desse equipamento 

informa em seu catálogo sua incerteza máxima esperada. Alternativamente, sua 

incerteza pode ser determinada a partir dos dados do certificado de calibração [77]. 

A medição de temperatura por termografia envolve também outros 

instrumentos, já que a temperatura atmosférica e a umidade relativa, bem como a 

distância entre o termovisor e o objeto inspecionado devem ser medidas. O trabalho 

apresentado em [96] sugere um método de cálculo da incerteza de medição da 

temperatura do objeto inspecionado a partir das incertezas de medição da 

transmitância do meio de propagação, das incertezas de medição da emissividade do 

objeto e das incertezas de medição do termovisor. Entretanto, nota-se que algumas 

considerações demandam informações geralmente não disponíveis ao termografista, 

a saber: 

 o usuário necessita de saber a atenuação do meio de propagação e sua 

incerteza associada, ao invés de fornecer parâmetros mais acessíveis para 

que o cálculo da atenuação atmosférica seja feito pelo modelo; 

 o usuário deve conhecer o modelo matemático, ou seja, a sensibilidade 

espectral do termovisor empregado. Essa informação geralmente não é 
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disponível [97,98]. 

Logo, o trabalho apresentado em [96] demonstra um método de cálculo da 

incerteza de medição associada à temperatura medida por termografia sem, contudo, 

ser aplicável, visto que demanda do usuário algumas informações não disponíveis. 

A busca por métodos de cálculo da incerteza de medição de temperatura por 

termografia nos estimulou a realizar contatos com alguns representantes de 

fabricantes de termovisores, mas não se obteve êxito nesses contatos. Verificou-se 

também que os software de análise e tratamento de imagens térmicas disponibilizados 

pelos fabricantes não preveem o tratamento da incerteza de medição. Considerando 

que “quando se relata o resultado de medição de uma grandeza física, é obrigatório 

que seja dada alguma indicação quantitativa da qualidade do resultado, de forma tal 

que aqueles que o utilizam possam avaliar sua confiabilidade” [99], entende-se que 

seria adequado que tais software previssem a estimativa da incerteza da temperatura 

medida. 

De maneira geral, os modelos de cálculo da incerteza são reservados pelos 

fabricantes. Eventualmente, sob consulta o fabricante fornece os dados de saída 

(incerteza associada à medição de temperatura por termografia) a partir de dados de 

entrada (incerteza dos instrumentos de medição) informados pelo cliente [97,98]. 

Contudo, o método de cálculo não é disponibilizado. 

Quanto à contribuição dos instrumentos de medição para a incerteza da 

temperatura medida, a Figura 3-2 apresenta os resultados de um estudo de caso feito 

para o termovisor modelo ThermaCAM 595. Considerando-se uma distância fixa de 

50 m, umidade relativa 50%, e temperatura atmosférica de 296 K (aproximadamente 

23 °C), são apresentados os resultados das contribuições das incertezas dessas três 

grandezas na medição de temperatura do objeto. Os valores de distância (50 m), 

umidade relativa (50 %) e temperatura atmosférica (296 K) foram mantidos 

constantes, variando-se suas incertezas. A emissividade do objeto inspecionado era 

de 0,9 [98]. 
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Figura 3-2 – Relação entre a incerteza padrão dos instrumentos de medição e sua 
contribuição à incerteza da medição de temperatura de um objeto (Tob) por 

termografia. 

 

 

 

Fonte: adaptado de [98]. 
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A pedido do fabricante Flir, os autores não apresentaram o modelo matemático 

que correlaciona as variáveis de entrada (elencadas como umidade relativa, distância 

de medição, temperatura atmosférica) à variável de saída (coeficiente empregado à 

emissividade e a potência radiada recebida para cálculo da temperatura do objeto) 

[98]. 

Apesar de os autores não indicarem a incerteza total associada à temperatura 

medida para cada caso estudado, os resultados apresentados sugerem que as 

contribuições esperadas para a incerteza de medição de temperatura pelos 

instrumentos de medição de distância, umidade relativa e temperatura atmosférica 

seriam muito pequenas em relação à incerteza total. Isso é posto uma vez que o 

termovisor empregado, Flir ThermaCAM 595, possui incerteza de 2 K para a faixa de 

medição adotada, (303 a 363) K [100]. 

Analisando os gráficos da Figura 3-2, nota-se que uma incerteza padrão 

exagerada de 0,5 m para medição da distância de 50m contribuiria em menos 0,05 K 

à medição de temperatura. Para a umidade relativa, uma incerteza padrão usual de 

0,03 contribuiria com aproximadamente 0,05 K ao resultado final. Para a temperatura 

atmosférica, uma incerteza padrão usual de 0,6 K resultaria numa contribuição 

aparentemente inferior a 0,1 K no resultado final. 

Dessa forma, indiretamente esse trabalho sugere que os instrumentos de 

medição de temperatura atmosférica, umidade relativa e distância teriam influências 

irrelevantes na incerteza da medição de temperatura por termografia infravermelha, 

prevalecendo a incerteza do termovisor. Entretanto, tais afirmações não podem ser 

plenamente validadas visto que o modelo empregado não foi disponibilizado. 

Assim, apresenta-se como um dos objetivos deste trabalho a ser desenvolvido 

no capítulo 4: desenvolver um método que permita calcular a incerteza associada à 

medição de temperatura por termografia devida aos instrumentos envolvidos 

(termovisor, medidores de distância, umidade relativa, temperatura ambiente e 

temperatura atmosférica), em condições usuais de manutenção preditiva de 

instalações elétricas. Pretende-se também quantificar a contribuição de cada 

instrumento nessa incerteza, a partir de informações usualmente disponíveis ao 

termografista. 
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3.8 ERROS EM MEDIÇÃO DEVIDO AO ÂNGULO DE VISADA COMBINADO COM 
O CAMPO DE VISÃO 

Alguns autores afirmam que a inspeção termográfica deve ser feita sempre que 

possível com ângulo de visada nulo, ou seja, frontalmente ao objeto inspecionado. 

Sugerem ainda que para ângulos de visada inferiores a (25 ou 30)° os erros seriam 

toleráveis [101,102], outros citam o ângulo de 60° como tolerável [103]. Essa 

recomendação é fundamentada no fato de a maioria dos objetos ter sua emissividade 

dependente desse ângulo [16,18,59,104]. 

Entretanto, analisando dados disponíveis em outras pesquisas, nota-se que o 

erro de medição não é devido somente à emissividade direcional do objeto 

inspecionado. Para um mesmo objeto, termovisores com diferentes FOV 

apresentaram erros de medição diferentes quando em função do ângulo de visada [7]. 

Analisando ainda os dados disponíveis em [7], considerando que os termovisores 

empregados teriam FOV de (27 x 20)° - NEC TH7800 [105], (20 x 15)° – Fluke Ti20 

[68] e (12 x 9)° - Flir ThermaCAM E25 [106], nota-se que quanto maior era o ângulo 

de abertura da lente do termovisor, menor era o erro de medição em função do ângulo 

de visada. Não foi feita nem foram apresentados dados que permitam uma análise de 

significância estatística das diferenças entre os erros dos termovisores. 

Os resultados apresentados em [7] indicam que para ângulos de visada em 

torno de 50° somente o erro devido ao ângulo de visada / FOV já atingiria o erro 

máximo admissível de 1,5 °C sugerido na seção 3.6. 

Apresenta-se então, como segundo objetivo deste trabalho a ser desenvolvido 

no capítulo 5: analisar a significância dos erros de medição, em termografia, pela 

combinação entre campo de visão e ângulo de visada entre o objeto inspecionado e 

termovisor, bem como desenvolver um modelo empírico que permita corrigir esses 

erros.  

Como consequência direta do segundo objetivo, apresenta-se o terceiro: 

desenvolver um método de medição de ângulo de visada sem necessidade de contato 

físico com a parte inspecionada. Apresentado no Apêndice A, esse método propicia a 

correção do erro de medição escopo do capítulo 5 em atividades de manutenção 

elétrica, onde geralmente por questões de segurança do trabalho não é permitido 

contato ou aproximação ao objeto inspecionado.  
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CAPÍTULO 4. A incerteza 
associada à medição de 
temperatura por termografia 
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4 A INCERTEZA ASSOCIADA À MEDIÇÃO DE TEMPERATURA POR 
TERMOGRAFIA 

Conforme exposto na seção 3.7, a medição de temperatura por termografia 

infravermelha está sujeita a diversas fontes de incertezas em seu sistema de medição. 

Essas incertezas de alguma forma se propagam para o resultado da medição. A 

incerteza associada ao resultado final da medição é a combinação das incertezas de 

entrada desse processo [99]. 

4.1 MÉTODO DE CÁLCULO DA INCERTEZA EM TERMOGRAFIA DEVIDA AOS 
INSTRUMENTOS 

Para se calcular fenomenologicamente a incerteza de saída, ou seja, a 

incerteza do resultado final da medição de temperatura, é necessário o conhecimento 

da relação matemática que expressa tal processo. Com a disponibilidade dessa 

expressão, pode-se aplicar a “Lei de Propagação da Incerteza” para se percorrer o 

caminho desde a entrada até a saída. Caso as variáveis de entrada sejam não 

correlacionadas, aplica-se a Equação 4-1; caso sejam correlacionadas, é necessário 

conhecer o grau de correlação entre elas e aplicar a Equação 4-2 [99,107]. 
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4-2 

Onde: 

xi e xj: estimativas das variáveis de entrada; 

u(xi,xj): covariância estimada associada com xi e xj; 

u(xi): incerteza padrão associada à variável xi; 

uC(y): incerteza padrão combinada associada à variável de saída y; 

f: função que correlaciona as variáveis de entrada xi e xj à variável de saída y. 
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No caso específico deste trabalho, que avalia a influência dos instrumentos de 

medição e estimativas feitas pelo termografista na inspeção termográfica, as variáveis 

de entrada são listadas na Tabela 4-1. 

 

Tabela 4-1 – Variáveis de entrada no sistema de medição de temperatura por 
termografia infravermelha. 

Variáveis de entrada do sistema de medição Instrumento 

1 Umidade relativa atmosférica no meio de 

propagação 

Higrômetro 

2 Temperatura atmosférica do meio de 

propagação 

Termômetro 

3 Caminho (distância) de propagação Trena 

4 Emissividade do objeto analisado Estimativa do 

usuário 

5 Temperatura dos demais objetos no ambiente Termômetro 

6 Sensibilidade radiométrica Termovisor 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Os modelos matemáticos de comunicações ópticas apresentados no capítulo 2 

para cálculo de atenuação atmosférica para a janela de transmitância VIII, disponíveis 

em [24], serão empregados neste trabalho. Em suma, o cálculo da atenuação 

atmosférica para as condições de interesse deste trabalho se resume ao cálculo da 

atenuação devida às moléculas de água presentes no meio de propagação. 

Com essas considerações e tendo em mente as seis variáveis de entrada 

listadas na Tabela 4-1, apresenta-se na Figura 4-1 uma proposta de método de cálculo 

das grandezas envolvidas no processo de medição de temperatura por infravermelho, 

que servirá de apoio ao cálculo da incerteza associada à temperatura medida. A 

Figura 4-2 apresenta o fluxograma para o cálculo das incertezas envolvidas no 
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processo, tendo como entrada as incertezas dos instrumentos de medição, e como 

saída a incerteza da variável de saída, ou seja, a incerteza da temperatura medida do 

objeto inspecionado. 

 

Figura 4-1 – Fluxograma para cálculo das grandezas envolvidas no processo de 
medição de temperatura por termografia infravermelha. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

  



103 

 

 

Figura 4-2 - Fluxograma para cálculo da incerteza de medição de temperatura por 
termografia infravermelha sob influência dos instrumentos de medição. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Os cálculos de temperatura do objeto inspecionado apresentados na Figura 4-1 

são sumarizados como descrito a seguir: 

A umidade absoluta do meio de propagação é obtida através da Equação 2-12, 

a partir dos valores de temperatura atmosférica e umidade relativa medidos pelo 

usuário. Alternativamente, podem-se utilizar as curvas que relacionam essas variáveis 

disponíveis em [24]. 

A quantidade de água precipitável do meio de propagação entre o objeto 

inspecionado e o termovisor é obtida com o emprego da Equação 2-11. 

A transmitância do meio de propagação é obtida através de consulta às tabelas 

de Passman e Larmore, disponíveis em [24,30,32]. Se necessário, interpolações 

devem ser feitas. Uma vez que foi definido que o método de cálculo de incerteza 

proposto neste trabalho é desenvolvido para a janela de transmitância VIII, os dados 
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de entrada necessários são a faixa de comprimento de onda (8,0 a 13) m e a 

quantidade de água precipitável no meio de propagação. 

A irradiação total recebida pelo termovisor é composta de: radiação emitida 

pelo objeto inspecionado; radiação oriunda das demais superfícies (objetos) presentes 

no ambiente de inspeção e refletida na superfície inspecionada; radiação proveniente 

da coluna de ar entre o objeto inspecionado e o termovisor [108]. 

Para inspeções termográficas de objetos a temperaturas consideravelmente 

superiores à temperatura atmosférica, a curtas distâncias, e utilizando termovisor que 

opere nas janelas atmosféricas favoráveis, considera-se a radiação proveniente da 

coluna de ar como sendo desprezível [22,108–110]. Exemplos típicos de condições 

de medição que atenderiam a esses requisitos, e que são situações típicas em 

atividades de manutenção elétrica, são as inspeções realizadas a distâncias inferiores 

a 20 m [22] e em objetos com elevação de temperatura superior a 11 °C em relação 

à atmosfera de propagação [109]. Assim, a irradiação recebida pelo termovisor é 

composta da radiação emitida pelo objeto inspecionado e da radiação nele refletida 

que foi emitida pelos objetos no ambiente. Ainda sem considerar a atenuação 

atmosférica, essa irradiação pode ser calculada conforme a Equação 4-3 [108]. 

𝑅(𝜆, 𝑇𝑜𝑏,𝑇𝐴) = 𝐾 ∙ [휀𝜆 ∙ 𝐼(𝜆, 𝑇𝑜𝑏) + (1 − 휀𝜆) ∙ 𝐼(𝜆, 𝑇𝐴)] 4-3 

Onde: 

R(,Tob,TA): Sensibilidade do termovisor; 

Tob: temperatura absoluta do objeto inspecionado, K; 

TA: temperatura absoluta dos objetos no ambiente de inspeção, K; 

K: coeficiente que é uma função do termovisor e inclui algumas constantes 

presentes na Lei de Planck; 

: emissividade espectral do objeto inspecionado, adimensional; 

I(,TX): representa a equação de radiação de Planck integrada sobre a faixa 

espectral do termovisor, à temperatura TX; 

: comprimento de onda analisado, m. 

Para comprimentos de onda que incluem a faixa de interesse, (7 a 14) m, e 
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temperaturas abaixo de 500 K, situação típica em manutenção preditiva, a função 

I(,TX) pode ser expressa conforme apresentado na Equação 4-4 [108]. 

𝐼(𝜆, 𝑇𝑋) =
1

𝜆4 ∙ 𝑒𝑥𝑝[1.44 × 104/(𝜆 ∙ 𝑇𝑋)]
 

4-4 

Como o termografista deve informar todos os parâmetros do lado direito da 

Equação 4-3, o coeficiente K será considerado hipoteticamente unitário. Assim, será 

calculada uma hipotética sensibilidade para o termovisor. Como o coeficiente é um 

fator multiplicativo, não influenciará nos resultados finais dos cálculos da incerteza. 

Ainda sobre a Equação 4-3, o lado direito da igualdade deve ser multiplicado 

pela transmitância atmosférica, uma vez que a irradiação recebida pelo termovisor se 

propagou pelo meio entre o objeto inspecionado e ele. 

Uma vez definidos os modelos empregados para a estimativa da temperatura 

do objeto inspecionado, bem como efetuados os cálculos para obtenção do valor 

dessa temperatura, pode-se calcular a incerteza da temperatura medida em função 

das incertezas dos parâmetros de entrada definidos na Tabela 4-1. 

O fluxograma do cálculo da incerteza da temperatura medida é apresentado na 

Figura 4-2, e detalhado a seguir: 

Para o cálculo da incerteza da umidade absoluta do meio de propagação, 

considera-se a Equação 2-12, cujas grandezas de entrada (umidade relativa e 

temperatura atmosférica) são correlacionadas, com coeficiente de correlação igual a 

-0,525 [111]. Logo, deve ser empregada a Equação 4-2. 

Todas as outras variáveis de entrada nas demais etapas de cálculo são não 

correlacionadas, devendo ser empregada então a Equação 4-1. 

A incerteza da quantidade de água precipitável é calculada através da Equação 

2-11. A incerteza da transmitância atmosférica é obtida aplicando-se a Lei de 

Propagação da Incerteza à função obtida da interpolação das Tabelas de Passman e 

Larmore. 

A irradiação recebida pelo termovisor é calculada através da Equação 4-3. A 

radiação emitida pelo objeto inspecionado é calculada através da Equação 2-6, 

considerando-se a transmitância atmosférica. Logo, a incerteza da radiação emitida 
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pelo objeto é calculada através de 2-6, considerando-se a incerteza da transmitância 

atmosférica. 

Com todos os dados disponíveis, a incerteza da temperatura do objeto pode 

ser estimada aplicando a Lei de Propagação da Incerteza à Equação 4-3. 

Por fim, deve-se associar a incerteza padrão do termovisor a esse resultado. A 

incerteza do termovisor pode ser obtida através de sua folha de dados ou pode-se 

recorrer a procedimentos adequados de calibração desse instrumento [112]. 

4.2 CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DE CADA INSTRUMENTO 

O cálculo da contribuição de cada fonte de incerteza para a incerteza da 

temperatura medida por termografia é feito através do método disponível em [113], e 

que é apresentado na Equação 4-5. Tendo em vista que as fontes de incerteza de 

relevância são: umidade relativa, temperatura atmosférica, distância de propagação, 

emissividade da superfície do objeto inspecionado, temperatura dos objetos presentes 

no ambiente e o próprio termovisor. 
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Onde: 

h(T,xi): Coeficiente de Kessel de contribuição da incerteza da variável de 

entrada u(xi) à incerteza da variável de saída u(T), adimensional; 

ci: derivada parcial da função T em relação à variável de entrada xi; 

co(T,xi): coeficiente de correlação entre a variável de saída T e a variável de 

entrada xi. 

O coeficiente de correlação co pode ser calculado como se segue: 
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4-6 

Assim, em cada etapa do cálculo da incerteza apresentada na Figura 4-2 

devem ser empregadas as Equações 4-5 e 4-6, quantificando-se a contribuição de 
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cada fonte de incerteza à incerteza da variável de saída, ou seja, a temperatura 

medida para o objeto inspecionado. 

4.3 CÁLCULO DA INCERTEZA DE CADA INSTRUMENTO 

A avaliação da incerteza do tipo A é feita por uma análise estatística dos valores 

medidos sob condições definidas de medição [77]. É uma componente de incerteza 

relativa à variabilidade intrínseca da grandeza medida. 

A avaliação da incerteza de medição do tipo B é determinada por meios 

diferentes daquele adotado para a avaliação do tipo A. De maneira geral, é a incerteza 

devido ao sistema de medição e é calculada a partir de dados de relatórios de 

calibração, de informações prestadas pelo fabricante do instrumento, dentre outros 

[77]. 

Ao se utilizarem as incertezas associadas a um mensurando, por exemplo as 

incertezas tipos A e B, obtém-se a incerteza combinada [77]. 

A incerteza tipo B dos instrumentos será calculada considerando uma 

probabilidade de distribuição uniforme (retangular) dos resultados de medição dentro 

do intervalo de incerteza, e também dentro do intervalo de resolução, informados 

pelos fabricantes. Em suma, a incerteza padrão tipo B é calculada dividindo-se o 

intervalo considerado por √3. 

A incerteza padrão da emissividade do objeto inspecionado deverá ser 

informada diretamente pelo usuário, uma vez que essa variável é determinada através 

de estimativas do termografista. 

4.4 RESULTADOS 

Para avaliar a qualidade dos resultados obtidos através do método de cálculo 

de incerteza proposto neste trabalho, será feita uma comparação com os resultados 

disponíveis em [98], considerando-se as mesmas entradas, ou seja, os mesmos 

valores e as mesmas incertezas para as variáveis de entrada. No trabalho 

apresentado em [98], os autores tinham acesso à função adotada pelo fabricante que 

relaciona a irradiação recebida pelo temovisor à temperatura do objeto inspecionado. 
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Eles também tiveram acesso ao modelo de cálculo da transmitância atmosférica 

adotado pelo fabricante do termovisor. Entretanto, tais modelos não foram 

apresentados. 

Dado que o método aqui apresentado foi desenvolvido independentemente de 

critérios reservados por fabricantes, baseando-se diretamente nos modelos empíricos 

e fenomenológicos disponíveis na literatura, é esperado que os resultados sejam 

semelhantes em magnitude, mas não exatamente iguais. 

Os valores adotados como entrada na aplicação do método são listados na 

Tabela 4-2. 

 

Tabela 4-2 – Valores adotados para análise do modelo proposto para cálculo de 
incerteza. 

Temperatura 

atmosférica 

Temperatura dos 

objetos no 

ambiente 

Umidade 

relativa 

Emissividade 

do objeto 

Distância Temperatura do 

objeto 

inspecionado 

23 °C 23 °C 0,50 0,90 50 m 60 °C, 90 °C 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Para avaliar a influência da incerteza de cada variável de entrada na incerteza 

da saída, foram definidas as faixas de variação de incerteza apresentadas na Tabela 

4-3. 

Os resultados dos testes de sensibilidade da incerteza padrão da temperatura 

medida, considerando como fonte as incertezas padrão das variáveis de entrada, são 

mostrados nas Figuras 4.3 a 4.7. Nas mesmas figuras, são apresentados também os 

resultados disponíveis em [98]. 
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Tabela 4-3 – Características típicas dos instrumentos usados em termografia. 

Medição (instrumento) Resolução Faixa de incerteza 

típica 

Temperatura atmosférica (termômetro) 0,1 °C ±1 °C 

Temperatura ambiente (termômetro) 0,1 °C ±1 °C 

Umidade relativa (higrômetro) 0,01 ±0,05 

Distância (trena eletrônica) 0,001 m ±0,01 m 

Sensibilidade radiométrica (termovisor) 0,1 °C ±1 °C, ±2 °C 

Emissividade Avaliação da incerteza padrão pelo 

termografista 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

Figura 4-3 – Contribuição da incerteza da temperatura atmosférica à incerteza da 
temperatura medida por termografia. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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Figura 4-4 – Contribuição da incerteza da temperatura ambiente à incerteza da 
temperatura medida por termografia. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

Figura 4-5 – Contribuição da incerteza da umidade relativa à incerteza da 
temperatura medida por termografia. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

Figura 4-6 – Contribuição da incerteza da emissividade à incerteza da temperatura 
medida por termografia. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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Figura 4-7 – Contribuição da incerteza da distância de medição à incerteza da 
temperatura medida por termografia. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Os resultados obtidos para a contribuição da incerteza da emissividade à 

incerteza da temperatura medida por termografia são comparados também com os 

resultados apresentados em [114]. Nesse trabalho os autores calcularam a 

contribuição da incerteza da emissividade considerando a sensibilidade espectral do 

termovisor empregado, informação que não é usualmente disponível. Os autores 

estimaram essa função através de experimentos em laboratório. Para simulação em 

consonância a esse trabalho, foram adotados os seguintes dados: temperaturas 

atmosférica e ambiente de 20 °C; emissividade de 0,8; umidade relativa 50%; 

distância entre o objeto inspecionado e o termovisor de 50m; temperatura do objeto 

inspecionado de 90 °C. Os valores simulados de incerteza padrão da emissividade 

foram 0,01; 0,02 e 0,03. Esses valores de incerteza padrão da emissividade do objeto 

inspecionado estão em consonância com a estimativa de que a incerteza é de (1 a 4) 

% da emissividade quando esta é próxima à unidade [115,116].Os resultados de 

contribuição à incerteza da temperatura medida são apresentados na Tabela 4-4. 
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Tabela 4-4 - Comparação dos resultados de contribuição da incerteza da 
emissividade à incerteza da temperatura medida. 

 

Incerteza padrão da 

emissividade 

Contribuição à incerteza padrão da 

temperatura medida 

Método proposto Método apresentado 

em [114] 

0,02 2,5 °C 2,5 °C 

0,03 3,8 °C 3,9 °C 

0,04 5,0 °C 4,9 °C 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Em seguida, é avaliada a contribuição de cada fonte de incerteza à incerteza 

da medição final de temperatura. Os dados adotados para a avaliação da contribuição 

de cada fonte de incerteza à incerteza da temperatura medida foram: 

 distância entre o objeto e o termovisor: 5 m; 

 emissividade: 0,90; 

 umidade relativa do ar: 0,50; 

 temperatura atmosférica: 23 °C; 

 temperatura ambiente: 23 °C; 

 temperatura do objeto inspecionado: 60 °C; 

 incerteza padrão da emissividade avaliada pelo termografista: 0,015 ou 

0,030, valores condizentes com o parâmetro de (1 a 4)% da emissividade 

[114,115]. 

Os resultados da avaliação da contribuição de cada medição são apresentados 

na Tabela 4-5 para a consideração de incerteza padrão de 0,015 para a emissividade, 

e na Tabela 4-6 para a consideração de 0,030. 
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Tabela 4-5 – Contribuição de cada instrumento à incerteza da temperatura medida, 
considerando incerteza padrão de 0,015 para a emissividade. 

Medição (instrumento) Termovisor de 

incerteza de 1 °C 

Termovisor de 

incerteza de 2 °C 

Temperatura atmosférica (termômetro) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Temperatura ambiente (termômetro) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Umidade relativa (higrômetro) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Distância (trena eletrônica) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Sensibilidade radiométrica (termovisor) 13 % 36 % 

Emissividade (avaliação do 

termografista) 

86 % 62 % 

Incerteza padrão da temperatura 

medida 

1,6 °C 1,9 °C 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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Tabela 4-6 - Contribuição de cada instrumento à incerteza da temperatura medida, 
considerando incerteza padrão de 0,030 para a emissividade. 

Medição (instrumento) Termovisor de 

incerteza de 1 °C 

Termovisor de 

incerteza de 2 °C 

Temperatura atmosférica (termômetro) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Temperatura ambiente (termômetro) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Umidade relativa (higrômetro) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Distância (trena eletrônica) Menor que 1 % Menor que 1 % 

Sensibilidade radiométrica (termovisor) 4 % 15 % 

Emissividade (avaliação do 

termografista) 

95 % 85 % 

Incerteza padrão da temperatura 

medida 

2,8 °C 3,0 °C 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Todo o método de cálculo descrito neste capítulo foi compilado em uma rotina 

através do software MatLab 2011b®, fornecendo as variáveis de saída desejadas 

(listadas na Tabela 4-5) a partir das variáveis de entrada (listadas na Tabela 4-2 e na 

Tabela 4-3). 

4.5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados dos testes de sensibilidade da incerteza de medição de 

temperatura às incertezas das variáveis de entrada apresentados na seção 4.4 

demonstram que o método proposto neste trabalho leva a resultados muito próximos 

aos resultados disponíveis em [98]. O método proposto neste trabalho foi 

desenvolvido diretamente a partir de modelos fenomenológicos e empíricos 

disponíveis na literatura, enquanto os resultados apresentados em [98] foram 

produzidos a partir de métodos reservados por fabricantes de termovisores, 
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certamente baseados nos mesmos princípios, porém com considerações próprias, 

inclusive de curvas de sensibilidade radiométrica de suas câmeras termográficas. 

Para todos os testes de sensibilidade, é notada discrepância entre os 

resultados deste trabalho e do trabalho de referência quando se analisa a influência 

da incerteza da emissividade do objeto inspecionado. Entretanto, ambos os resultados 

são da mesma ordem de grandeza. Por outro lado, os resultados disponíveis em 

outras literaturas [108,114] são muito próximos aos aqui obtidos. Com essa 

consideração, e lembrando que o método de cálculo utilizado no trabalho de referência 

[98] não foi apresentado, entende-se que essas diferenças são aceitáveis. 

Os testes de sensibilidade mostram ainda que as contribuições à incerteza de 

medição de temperatura provenientes das medições de distância, temperatura 

atmosférica, temperatura ambiente e umidade relativa são muito menores que a 

contribuição oriunda da avaliação da emissividade do objeto inspecionado. De fato, 

para os problemas práticos de engenharia essas contribuições podem ser 

consideradas irrelevantes, visto que somadas contribuem com no máximo 2% da 

incerteza total, sob as condições estabelecidas. Tais dados estão disponíveis na 

Tabela 4-5 e na Tabela 4-6. 

Analisando ainda essas tabelas, conclui-se também que, além da emissividade, 

o próprio termovisor é uma fonte de contribuição de incerteza relevante. As 

contribuições dessas duas fontes de incerteza à incerteza final totalizam algo em torno 

de (98 a 100) %, dependendo das condições de medição adotadas. 

4.6 CONCLUSÕES 

O método de cálculo de incerteza de medição de temperatura por termografia 

infravermelha apresentado neste trabalho leva a resultados coerentes com os 

métodos (não detalhados) disponíveis na literatura, mesmo não contando com 

modelos de cálculo atualmente reservados por fabricantes de termovisores. O método 

proposto pode então ser utilizado por termografistas para obter uma estimativa da 

incerteza da temperatura medida por termografia, que é um indicativo da qualidade 

da medição realizada. Essa incerteza de medição pode ser um fator a mais a ser 

considerado pelo usuário para analisar e emitir o diagnóstico sobre o equipamento 
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inspecionado. 

A análise de sensibilidade da incerteza de medição de temperatura às 

incertezas das medições auxiliares feitas pelo termografista mostrou que a avaliação 

da emissividade do objeto inspecionado e o próprio termovisor são as fontes de 

incerteza mais relevantes. A emissividade, que geralmente não é medida mas sim 

estimada pelo termografista, apresenta-se como a fonte de contribuição de incerteza 

de maior impacto. Portanto, o uso de termovisores de menor incerteza e uma 

avaliação cuidadosa e ponderada da emissividade do objeto inspecionado levam a 

uma medição de temperatura de melhor qualidade, com menor incerteza associada. 

Os resultados indicam que, sob condições usuais de inspeção termográfica, a 

incerteza padrão de medição da temperatura pode variar de cerca de (1,6 a 3,0) °C. 

Assim, o emprego de termovisores de maior incerteza (2 °C), ou a avaliação da 

emissividade com uma elevada incerteza padrão (0,03), leva à incerteza padrão da 

temperatura a valores entre (1,9 e 3,0) °C. Tais situações podem conduzir a erros de 

diagnóstico, uma vez que os critérios de análise em manutenção preditiva de 

equipamentos elétricos se baseiam em diferenças de temperatura da ordem de 4 °C. 

Uma vez que se mostra viável a estimativa da incerteza de medição de 

temperatura por termografia, e em conformidade à recomendação técnica de que a 

incerteza de medição seja apresentada em conjunto ao valor medido [3], os 

fabricantes de termovisores e os desenvolvedores de software deveriam prover essa 

funcionalidade aos usuários.  
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CAPÍTULO 5. Modelos empíricos 
para correção do erro de medição 
em função do ângulo de visada e 
do campo de visão do termovisor 
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5 MODELOS EMPÍRICOS PARA CORREÇÃO DO ERRO DE MEDIÇÃO EM 
FUNÇÃO DO ÂNGULO DE VISADA E DO CAMPO DE VISÃO DO TERMOVISOR 

Conforme apresentado na seção 3.8, existe erro de medição em termografia 

infravermelha em função do ângulo de visada e do campo de visão do termovisor. 

Dessa forma, experimentos foram planejados e conduzidos de maneira a avaliar a 

relevância desses erros de medição, bem como propor modelos que os corrigissem. 

5.1 PLANEJAMENTO DOS EXPERIMENTOS 

Experimentos foram planejados e conduzidos objetivando minimizar a incerteza 

do tipo B, devida aos termovisores, e mantendo aceitável a incerteza do tipo A, 

intrínseca à variabilidade da grandeza medida. No sistema experimental foram 

definidas as variáveis abaixo listadas. 

Variáveis independentes (de entrada): 

 ângulo de visada entre o termovisor e o objeto inspecionado; 

 campo de visão (FOV) do termovisor. 

Variável dependente (de saída): 

 fator multiplicativo a ser aplicado ao resultado da medição para correção do 

erro de medição. 

Variáveis espúrias: 

 temperatura atmosférica e umidade relativa, que podem influenciar a 

transmitância atmosférica e o equilíbrio térmico do termovisor. Foram 

mantidas tão invariáveis quanto foi possível. 

As variáveis moderadoras foram definidas com base na característica de 

sabidamente influenciar a variável independente mas de forma secundária, e também 

pelo fato de não serem de interesse neste trabalho. Para alcançar esses objetivos, as 

seguintes condições experimentais foram estabelecidas para as variáveis 

moderadoras: 

 distância entre termovisor e objeto foi mantida constante uma vez que não 

era objeto de estudo e é esperado que os modelos matemáticos dos 

software dos fabricantes considerem esse fator na estimativa da 
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temperatura do objeto; 

 emissividade do objeto: como é um fator que deve ser de conhecimento do 

termografista que faz a inspeção, e é um fator multiplicativo aos resultados, 

não foi considerada como variável independente. 

A Figura 5-1 apresenta um diagrama representativo da interação entre essas 

variáveis. 

 

Figura 5-1 – Diagrama esquemático das variáveis envolvidas no experimento. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

5.1.1 Delimitação das condições experimentais 

Uma vez definidas as variáveis de interesse, as condições sob as quais os 

experimentos seriam conduzidos foram estabelecidas. 

A temperatura do objeto medida pelo termovisor sob cada ângulo de visada foi 

normalizada, isto é, foi definida como a temperatura relativa àquela medida sob ângulo 

de visada nulo. Em outras palavras, a temperatura em cada ponto é o seu valor relativo 

à temperatura sob ângulo 0°, em p.u. Tal procedimento minimiza o efeito de erros 

sistemáticos não identificados. 

A definição da distância de medição, entre o termovisor e o objeto, considerou: 
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 os aspectos de segurança, visto que o objeto estava a uma temperatura que 

poderia causar queimaduras [117]; 

 a distância mínima necessária para que os termovisores pudessem obter 

foco da imagem; 

 as dimensões do ambiente fechado disponível. 

Dessa forma, foi definida a distância constante de 2 metros. 

A faixa de variação do ângulo de visada foi definida de (0 a 75)°, em passos de 

5°. Ângulos superiores a 75° não são práticos, visto que a linha de visada seria quase 

paralela ao plano radiador (objeto inspecionado). A medição foi feita tanto com 

ângulos positivos quanto com ângulos negativos, movimentando o termovisor tanto à 

direita quanto à esquerda, ou seja, em ciclos alternados, de forma a garantir a 

condição diferente e independente para cada leitura [118]. Isso visa também a mitigar 

os erros de medição inseridos por vícios do operador. A Figura 5-2 esquematiza o 

arranjo experimental. 

O objeto inspecionado foi uma placa de aquecimento marca Quimes, modelo 

Q-261-22, 220 V, 552 W, com controle de temperatura. Essa placa foi revestida com 

tinta preta fosca para altas temperaturas (600 °C), de forma a aproximá-la de um 

radiador ideal, um corpo negro [60,102,119]. A placa de aquecimento foi alimentada 

eletricamente através de um estabilizador de energia. Foi utilizado um medidor de 

temperatura por contato em sua superfície, calibrado, para que sua temperatura fosse 

controlada no valor desejado. 

Para medição da temperatura atmosférica e da umidade relativa onde os 

experimentos foram conduzidos, foi utilizado um termo-higrômetro marca Minipa 

modelo MT-240 [120]. Esses dados medidos foram informados ao software do 

termovisor para o cálculo da temperatura do objeto. 

O local de ensaio foi o Laboratório de Eletricidade B, localizado no campus 

Vitória do Instituto Federal do Espírito Santo. Os condicionadores de ar e a iluminação 

artificial foram mantidos desligados. 
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Figura 5-2 – Arranjo experimental - plano horizontal. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Foi definido que seriam realizadas 10 medições de temperatura em cada ponto, 

ou seja, em cada ângulo de visada. Isso levaria a um “razoável” número de graus de 

liberdade [121], bem como permitiria a execução das medições em um intervalo de 

tempo relativamente curto, ou seja, sem variações significativas das variáveis 

espúrias. 

A temperatura do objeto inspecionado foi ajustada para 100 °C, considerada 

representativa e da mesma ordem de grandeza de equipamentos elétricos em 

operação. 

Foi empregado um único termovisor que através de seu posicionamento vertical 

e horizontal propiciava 2 FOVs diferentes, (24 e 18)°. Com o emprego de um conjunto 

adicional de lentes, obtinha-se um terceiro FOV, 7°. Os dados de interesse do 

termovisor empregado estão listados na Tabela 5-1. 

O termovisor empregado nos experimentos foi cedido pela empresa Pred 

Engenharia juntamente com seu certificado de calibração recente e rastreável à Rede 

Placa de 
aquecimento 

2 m 

Termovisor 

Ângulo de 
visada 



122 

 

Brasileira de Calibração. Entretanto, devido a condições contratuais com o fabricante, 

esses dados não podem ser descritos. 

 

Tabela 5-1 – Características do termovisor Flir P640 

Característica Valor 

Fabricante Flir 

Modelo P640 

Resolução 0,1 °C 

Incerteza 2 °C ou 2 % (o que for maior) 

FOV (24 x 18)° 

FPA (640 x 480) pixels 

FOV do conjunto adicional de lentes 7° 

Fonte: adaptado de [65]. 

5.2 RESULTADOS DOS EXPERIMENTOS 

A temperatura de cada ponto de medição, ou seja, de cada ângulo de visada, 

é a média aritmética das 10 medições realizadas com sua incerteza associada num 

nível de confiança de 90%. Dessa forma, para o cálculo da incerteza do tipo A têm-se 

9 graus de liberdade. Como se tem um número de graus de liberdade inferior a 23, 

utilizar-se-á a incerteza do tipo A Bayesiana [122–125]. Para esses dados, o fator de 

Bayes, que é um fator multiplicado à incerteza do tipo A, calculado conforme 5-1 [122], 

é de 1,134. 

       esFatordeBayxu
n

n
xuxu iA

A

A
iAiBayesA 






3

1
 

5-1 

Onde: 
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uA-Bayes: incerteza do tipo A Bayesiana; 

uA: incerteza do tipo A; 

xi: variável analisada; 

nA: número de amostras do conjunto de medição. 

Para o cálculo da incerteza do tipo B foi considerada a incerteza informada no 

Certificado de Calibração do termovisor empregado. 

A partir das incertezas padrão tipos A e B, foram calculadas as incertezas 

expandidas tipos A e B para um nível de confiança de 90%, o que implicou num fator 

de abrangência de 1,645 [99]. 

A incerteza combinada expandida é a combinação das incertezas dos tipos A 

e B [99] considerando-as independentes entre si. 

Os três conjuntos de medição foram obtidos utilizando-se o termovisor FLIR 

P640 nas posições horizontal (FOV de 24°), vertical (FOV de 18°) e com o conjunto 

de lentes adicionais (FOV de 7°). 

A Tabela 5-2 apresenta os resultados dos experimentos com os valores médios 

da temperatura medida em cada ponto, ou seja, em cada ângulo de visada, 

acompanhados de suas respectivas incertezas combinadas expandidas. A Tabela 5-3 

apresenta os intervalos de confiança para as temperaturas medidas em cada ângulo 

de visada.  A Figura 5-3 apresenta graficamente esses mesmos resultados. 
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Tabela 5-2 - Resultados experimentais de temperatura medida e incerteza 
combinada expandida para os três FOVs. 

Ângulo 

de visada 

/ ° 

Temperatura (Incerteza combinada expandida) / p.u. 

FOV 24° FOV 18° FOV 7° 

5 0,999 (0,002) 0,999 (0,001) 1,001 (0,001) 

10 0,999 (0,002) 1,000 (0,002) 0,999 (0,002) 

15 1,000 (0,002) 1,000 (0,002) 0,999 (0,002) 

20 0,999 (0,002) 1,000 (0,002) 0,999 (0,002) 

25 0,999 (0,002) 0,999 (0,002) 0,997 (0,002) 

30 0,999 (0,002) 0,999 (0,003) 0,996 (0,002) 

35 0,998 (0,003) 0,998 (0,003) 0,995 (0,003) 

40 0,996 (0,003) 0,995 (0,003) 0,993 (0,003) 

45 0,993 (0,003) 0,991 (0,003) 0,990 (0,004) 

50 0,988 (0,003) 0,986 (0,003) 0,985 (0,004) 

55 0,980 (0,003) 0,978 (0,003) 0,975 (0,007) 

60 0,968 (0,004) 0,964 (0,004) 0,961 (0,009) 

65 0,950 (0,004) 0,945 (0,004) 0,940 (0,012) 

70 0,915 (0,006) 0,913 (0,006) 0,902 (0,017) 

75 0,868 (0,011) 0,859 (0,008) 0,846 (0,028) 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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Tabela 5-3 - Intervalos de confiança dos resultados experimentais. 

Ângulo de 

visada / ° 

Intervalos de confiança das temperaturas medidas / p.u. 

FOV 24° FOV 18° FOV 7° 

5 0,998 a 1,001 0,998 a 1,001 1,000 a 1,002 

10 0,998 a 1,001 0,997 a 1,002 0,998 a 1,001 

15 0,998 a 1,001 0,998 a 1,002 0,997 a 1,000 

20 0,997 a 1,001 0,997 a 1,002 0,997 a 1,001 

25 0,997 a 1,001 0,997 a 1,002 0,995 a 0,999 

30 0,996 a 1,001 0,996 a 1,001 0,994 a 0,998 

35 0,995 a 1,000 0,995 a 1,001 0,992 a 0,997 

40 0,993 a 0,998 0,992 a 0,997 0,990 a 0,996 

45 0,990 a 0,996 0,988 a 0,994 0,986 a 0,994 

50 0,985 a 0,991 0,983 a 0,989 0,981 a 0,989 

55 0,977 a 0,983 0,974 a 0,981 0,968 a 0,982 

60 0,964 a 0,972 0,960 a 0,968 0,952 a 0,970 

65 0,945 a 0,954 0,941 a 0,949 0,927 a 0,952 

70 0,909 a 0,921 0,907 a 0,919 0,885 a 0,919 

75 0,857 a 0,878 0,850 a 0,867 0,818 a 0,875 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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Figura 5-3 - Representação gráfica dos resultados experimentais de temperatura 
medida e as incertezas combinadas expandidas associadas. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

5.3 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A partir dos dados de incerteza disponíveis no certificado de calibração, foi 

calculada a incerteza expandida do tipo B do termovisor empregado nos 

experimentos, num nível de confiança de 90 %. Conforme solicitado pela Pred 

Engenharia, empresa que cedeu o termovisor Flir P640, esses dados não podem ser 

descritos devido a condições contratuais entre a Pred e a Flir. 

Foi verificado que a incerteza combinada das medições de temperatura 

realizadas no experimento era em média 4 % maior que a incerteza do tipo A, na faixa 

de interesse do ângulo de visada, (25 a 75)°. Ou seja, a incerteza do tipo B impactava 

em média 4 % na incerteza combinada na faixa de interesse, faixa onde se tem a 

expectativa de haver diferenças nos resultados dos três conjuntos de medição. Dessa 

forma, optou-se por considerar somente a incerteza do tipo A dos resultados de 

medição, o que propiciaria a análise dos resultados com ferramentas estatísticas. 

Ressalta-se que em alguns casos o próprio arredondamento da incerteza combinada, 

em conformidade aos critérios normativos [126,127] , já eliminava o impacto da 

incerteza do tipo B. 

Para verificar se os três conjuntos de medição de temperatura, com três 
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diferentes FOVs, apresentam resultados significativamente diferentes entre si, foi 

usada a ferramenta “Paired T-Test”, ou “Teste t-pareado”, ferramenta indicada para 

comparação entre dois conjuntos de observações que podem ser “emparelhadas” 

[128]. 

Os três conjuntos de medição possuem 10 amostras cada, ou seja, 9 graus de 

liberdade. Ao se comparar dois conjuntos de medição têm-se, portanto, 18 graus de 

liberdade. Num nível de confiança de 90%, o valor de referência de T de Student seria 

de 1,73 [129,130]. 

Os três conjuntos de medição foram comparados dois a dois, ou seja, (24 x 

18)°, (24 x 7)° e (18 x 7)°, para cada ângulo de visada. Em cada comparação, a cada 

ângulo de visada, é calculado o valor T da seguinte forma [128,130]: 

 
A

d

n

s
dSE   

5-2 

 dSE

d
T   

5-3 

Onde: 

d : médias das diferenças entre os resultados dos dois conjuntos de medição 

(duas populações) analisados; 

sd: desvio padrão das diferenças entre os resultados dos dois conjuntos de 

medição; 

SE( d ): erro padrão da diferença média entre os dois conjuntos de medição; 

nA: número de amostras de cada conjunto de medição. 

Caso o valor T calculado para a comparação sob análise seja igual ou superior 

ao valor T de Student de referência, entende-se que os conjuntos de valores 

comparados são significativamente diferentes entre si, dentro do nível de confiança 

adotado (90 %). Caso contrário, não se pode afirmar que os conjuntos de valores são 

significativamente diferentes [130]. 

Os resultados das comparações entre os três conjuntos de medição são 
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mostrados na Tabela 5-4. Esses resultados sugerem que um termovisor com 

diferentes campos de visão (FOV) pode apresentar resultados diferentes para a 

mesma medição quando o ângulo de visada é superior a 20°. Isso porque o teste 

estatístico t-pareado é predominantemente afirmativo nessa faixa. Combinando essa 

análise com os resultados apresentados na Figura 5-3, nota-se que quanto menor o 

campo de visão (FOV), menor o valor da temperatura medida quando não se tem 

visada frontal do termovisor ao objeto. Ou seja, quanto menor o FOV do termovisor, 

maior será o erro (negativo) associado à medição sob ângulos de visada 

desfavoráveis. 

Adotando como referência um erro máximo admissível de 1,5 °C na medição 

de temperatura por termografia em instalações elétricas, conforme sugerido na seção 

3.6, nota-se que ocorrerão erros nessa ordem de grandeza sob ângulos de visada a 

partir de 55° para FOV de 24°, também a partir de ângulo de visada de 55° para FOV 

de 18°, ou ainda a partir de ângulo de visada de 50° para FOV de 7°. 
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Tabela 5-4 – Resultados do teste t-pareado comparando os resultados 
experimentais dos três diferentes FOVs empregados. 

Ângulo de 

visada / ° 

T valor para o “Teste t-pareado” entre os conjuntos de medição 

sob diferentes FOVs 

24° x 18° 24° x 7° 18° x 7° 

5 0,50 -2,87 -2,68 

10 0,08 0,39 0,09 

15 -0,15 1,48 1,08 

20 -0,12 0,82 0,70 

25 0,61 2,95 1,37 

30 0,64 3,63 1,74 

35 0,45 4,57 3,70 

40 1,37 3,68 1,77 

45 1,87 3,62 2,26 

50 1,79 3,63 2,20 

55 1,83 3,73 1,78 

60 2,06 3,76 1,66 

65 2,29 3,72 1,42 

70 1,22 3,26 1,73 

75 2,35 3,42 1,32 

Valores iguais ou superiores a 1,73 estão em negrito. 
Fonte: elaboração do próprio autor. 
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5.4 MODELAMENTO DOS RESULTADOS 

Uma vez que foi verificado que termovisores com diferentes campos de visão 

(FOVs) apresentam resultados diferentes para a medição de temperatura de um 

mesmo objeto, dependendo do ângulo de visada entre eles, propõe-se agora 

desenvolver um modelo empírico que possa corrigir esse erro em função das 

circunstâncias de medição. 

Foram utilizadas as técnicas de regressão linear e também de treinamento de 

uma rede neural artificial. Essas duas ferramentas foram utilizadas pelo fato de a 

primeira ser um modelamento linear e a segunda, não linear [131]. Os resultados 

apresentados na Figura 5-3 sugerem que em cada curva, o valor de temperatura 

medido em função do ângulo de visada poderia ser aproximado por uma função linear. 

Entretanto, tais resultados se alteram conforme a lente (ângulo de visada) do 

termovisor, o que pode ser uma característica predominantemente não linear. 

5.4.1 Regressão 

Objetiva-se obter um fator multiplicativo a ser aplicado à temperatura medida, 

de maneira a corrigir o erro de medição em função do FOV do termovisor e do ângulo 

de visada entre o termovisor e o objeto inspecionado. Para aplicar a técnica de 

regressão com os dados experimentais, foram definidas como variáveis preditoras 

além do FOV e do ângulo de visada, seus senos e cossenos, uma vez que essas 

funções trigonométricas aparecem em modelos matemáticos de fator de forma 

[18,54,55,132] e, portanto, podem fenomenologicamente ter influência nos resultados. 

A regressão foi feita através do software Minitab® Release 14.12.0. 

Por inspeção na Figura 5-3, nota-se que a curva que relaciona a temperatura 

medida e o ângulo de visada não tem inclinação constante. Como se objetiva um 

modelo que chegue a um fator multiplicativo de correção da temperatura medida, 

provavelmente a equação que correlaciona esse fator às variáveis de entrada não 

será de primeira ordem. Assim, foram feitas regressões até a sexta ordem das 

variáveis preditoras, sempre analisando o coeficiente de determinação R2-ajustado. 

Verificou-se que só houve melhora no coeficiente até a segunda ordem para as 

variáveis preditoras. 
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Assim, o resultado da regressão foi obtido considerando as variáveis preditoras 

até a segunda ordem (segunda potência). Foram mantidas somente as variáveis 

significativas num nível de confiança de 90 %, ou seja, as variáveis cujo p-valor da 

regressão fosse inferior a 0,10 [130]. O coeficiente de correlação (ou coeficiente de 

determinação) R2-ajustado foi de 94,3 %. A equação obtida é: 

   

   FOVsenFOVFOV

sensenFM

P

PPPP





779,9000412,01762,0cos0063,28

4072,50255,50025,00899,00256,27

2

22




 

5-4 

Onde: 

FM: fator multiplicativo de correção a ser aplicado à temperatura medida pelo 

termovisor; 

P: ângulo de visada entre o termovisor e o objeto inspecionado, °; 

FOV: campo de visão do termovisor, °. 

Os resíduos dessa regressão, isto é, as diferenças entre os valores de 

temperatura experimentais e preditos pela Equação 5-4, são apresentados em forma 

de gráfico de dispersão na Figura 5-4. Os resíduos foram plotados sequencialmente 

para a faixa de ângulo de visada de (5 a 75)°, para FOVs de 24°, 18° e 7°. Nota-se 

que os resíduos são consideravelmente maiores a ângulos de visada de 75°. 

Num nível de confiança de 90%, é esperado que os resíduos do modelo 

matemático obtido por regressão sejam inferiores a 0,018. 

Adicionalmente às análises estatística e metrológica efetuadas, a Figura 5-5 

mostra os resultados da medição de temperatura do objeto analisado para a faixa de 

ângulo de visada de (5 a 75)°, para os três conjuntos de medição (FOVs de 24°, 18° 

e 7°), na mesma prancha dos valores de temperatura corrigidos através da aplicação 

da Equação 5-4, modelo obtido através de regressão. Os valores mostrados são os 

valores médios obtidos no experimento e os valores médios obtidos na aplicação da 

correção, uma vez que para cada ângulo de visada foram feitas 10 medições. Nota-

se qualitativamente a eficiência do modelo desenvolvido, pois todos os valores 

corrigidos apresentam resultados bem próximos à temperatura de referência, 1,00 pu. 

 



132 

 

Figura 5-4 – Gráfico de dispersão dos resíduos do modelo obtido por regressão. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Por inspeção visual nos gráficos da Figura 5-5, nota-se que a regressão linear 

tem seu pior desempenho na correção do erro de medição quando o ângulo de visada 

é 75°. De fato, aplicando o modelo apresentado em 5-4 para correção das 

temperaturas medidas somente até o ângulo de visada de 70°, eliminando o ângulo 

de 75°, é esperado que os resíduos sejam inferiores a 0,013 num nível de confiança 

de 90%. Verifica-se uma melhoria sensível no desempenho do modelo, visto que para 

todos o conjunto de dados, até 75° de ângulo de visada, são esperados resíduos 

inferiores a 0,018. 
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Figura 5-5 – Gráfico dos valores de temperatura medidos e corrigidos pelo modelo 
obtido por regressão, em função do ângulo de visada. 

 

 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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5.4.2 Rede Neural Artificial 

Com os dados experimentais disponíveis, três conjuntos de medição de 

temperatura de um objeto, cada conjunto se refere a um diferente campo de visão 

(FOV) do termovisor, a ângulos de visada de (5 a 75)°, 10 medições independentes 

para cada ângulo, foi treinada uma rede neural artificial para obtenção do fator 

multiplicativo que corrigisse o erro de medição de temperatura. Incluindo a medição 

de referência, a ângulo de visada 0°, têm-se 16 ângulos de visada, 3 campos de visão 

(FOVs) e 10 amostras por medição. Logo, a época de treinamento da rede neural 

possui 480 padrões. 

Os dados de entrada da época de treinamento da rede foram as mesmas 

variáveis preditoras usadas na regressão, a saber: ângulo de visada entre o 

termovisor e o objeto inspecionado, bem como seus seno e cosseno; campo de visão 

do termovisor (FOV), e também seus seno e cosseno. 

O número de neurônios da única camada oculta da rede neural foi determinado 

através de um procedimento de validação cruzada dinâmica [133–135]. Nesse 

procedimento, os dados experimentais foram divididos em dois subconjuntos, A e B. 

Para cada quantidade de neurônios da camada oculta, ou seja, para cada topologia, 

a rede foi treinada com os dados do subconjunto A e então simulada com os dados 

do subconjunto B e vice-versa, ou seja, treinada com o subconjunto B e simulada com 

o subconjunto A, gerando um critério de desempenho que é a soma dos erros 

quadráticos da simulação efetuada. As topologias que apresentaram o melhor critério 

de desempenho foram a de dois e a de seis neurônios na camada oculta. Esse 

procedimento evita o problema de sobre ajuste pela RNA, que seria a rede se 

especializar no conjunto de treinamento e perder a capacidade de generalização 

[136,137]. Devido ao baixo custo computacional, foi definida a topologia com seis 

neurônios na camada oculta em detrimento da topologia com dois neurônios. A 

camada de saída possui um neurônio. 

Essa topologia foi então treinada com todo o conjunto de dados experimentais, 

ou seja, simultaneamente os subconjuntos A e B. Como foi adotado o procedimento 

de validação cruzada para minimizar o problema de sobre ajuste na etapa de 

treinamento da RNA, todos os dados experimentais foram usados tanto para treinar 

quanto para simular a rede neural. 
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A rede neural foi treinada usando as funções residentes do software MatLab® 

versão R2009a. Os resultados apresentaram coeficiente de determinação R2-ajustado 

de 95,2 %. 

Os resíduos da rede neural, ou seja, as diferenças entre os valores preditos 

pela rede e os valores experimentais, são apresentados em forma de gráfico de 

dispersão na Figura 5-6. 

 

Figura 5-6 - Gráfico de dispersão dos resíduos do modelo obtido por treinamento de 
uma rede neural. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Num nível de confiança de 90%, é esperado que os resíduos provenientes do 

modelo apresentado pela rede neural artificial sejam inferiores a 0,014. 

Semelhante ao que foi feito para o modelo obtido por regressão, a Figura 5-7 

mostra os resultados da medição de temperatura do objeto analisado para a faixa de 

ângulo de visada de (5 a 75)°, para os três conjuntos de medição (FOVs de 24°, 18° 

e 7°), na mesma prancha dos valores de temperatura corrigidos através da aplicação 

da rede neural treinada. Nota-se, também qualitativamente, a eficiência da rede neural 

treinada, pois todos os valores corrigidos apresentam resultados bem próximos à 

temperatura de referência, 1,00 pu. 
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Figura 5-7 - Gráfico dos valores de temperatura medidos e corrigidos pela rede 
neural treinada, em função do ângulo de visada. 

 

 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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5.4.3 Comparação entre os dois modelos 

Para avaliar e comparar a qualidade dos dois modelos, regressão e rede neural, 

de correção do erro de medição de temperatura em função do ângulo de visada e do 

FOV do termovisor, é analisada a dispersão de seus resíduos. 

Comparando a Figura 5-4 e a Figura 5-6, nota-se que os resíduos da regressão 

apresentam dispersão maior que os resíduos da rede neural. Em verdade, num nível 

de confiança de 90%, é esperado que os resíduos da regressão apresentem 

resultados de até 0,018, enquanto que a rede neural deve apresentar resultados 

inferiores a 0,014 sob as mesmas condições. Logo, apesar de serem da mesma ordem 

de grandeza, é esperado que os resíduos da rede neural sejam 22 % menores que os 

resíduos da regressão. 

Como esses valores estão em p.u. e a temperatura de referência foi de 100 °C, 

pode-se dizer que é esperado erro inferior a 1,8 % para o modelo obtido por regressão 

e erro inferior a 1,4 % para o modelo obtido por rede neural. 

5.5 ANÁLISE E CONSIDERAÇÕES 

Como resultado dos experimentos apresentados neste capítulo, verificou-se 

que o ângulo de visada entre o termovisor e o objeto inspecionado de fato influencia 

no resultado de medição de temperatura por termografia infravermelha. Esse 

resultado também sofre influência do campo de visão (FOV) do termovisor. 

Dependendo do FOV, essa influência se pronuncia principalmente a ângulos 

de visada superiores a 25°, situação possível e provável em inspeções de instalações 

elétricas. 

Para se chegar a essas conclusões, foram empregadas ferramentas de análise 

estatística nos dados experimentais. Isso foi viável através do emprego de um 

termovisor de incerteza (do tipo B) muito baixa, fazendo com que a incerteza 

combinada dos dados medidos se limitasse praticamente à incerteza intrínseca dos 

dados experimentais (do tipo A). 

Como foi possível desenvolver dois modelos que corrigissem o erro de 
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medição, pode-se dizer agora que tal erro varia de maneira previsível. Logo, esse erro 

de medição pode ser classificado como sistemático [77]. 

Num nível de confiança de 90 %, são esperados resíduos de no máximo 1,8% 

para o modelo obtido por regressão e de no máximo 1,4 % para o modelo obtido por 

treinamento de uma rede neural artificial. Esses modelos corrigiram erros sistemáticos 

devido ao FOV e ao ângulo de visada que variavam de (0,1 a 15,4) %, dependendo 

do ângulo de visada. Tanto os valores dos resíduos quanto dos erros sistemáticos são 

em relação ao valor esperado para a medição, ou seja, em relação à temperatura 

medida sob ângulo de visada 0°. 

Em outras palavras, num nível de confiança de 90%, a incerteza do modelo de 

correção do erro de medição obtido por regressão linear seria de 12 %, valor obtido 

através da relação entre os resíduos esperados para esse modelo (1,8%) e o erro 

sistemático máximo a ser corrigido (15,4%). De maneira análoga, chega-se à 

incerteza de 9% para o modelo obtido por treinamento de uma rede neural artificial. 

Considerando a recomendação de a incerteza do modelo ser preferencialmente 

inferior a 1/10 (10 %) da grandeza à qual é aplicado [94], verifica-se que o modelo de 

correção do erro de medição obtido por rede neural atende a esse requisito de 

qualidade, o que não ocorre com o modelo obtido por regressão linear. 

Entretanto, limitando a correção do erro de medição à faixa de ângulo de visada 

de até 70°, a regressão linear passa a apresentar expectativa de resíduos inferiores a 

1,3 %, o que implica em incerteza do modelo de 9%. Esse desempenho é semelhante 

ao obtido pela rede neural artificial aplicada a toda a faixa de ângulo de visada, até 

75°. 

A qualidade dos dois modelos desenvolvidos, através de regressão e de 

treinamento de uma rede neural, mostra que é possível estabelecer um procedimento 

que permita a realização de inspeções termográficas sob condições adversas de 

ângulo de visada, isto é, sob ângulos de visada superiores a 20°. Fabricantes de 

termovisores e desenvolvedores de software de análise termográfica poderiam 

disponibilizar funções que corrijam esses erros a partir de informações das 

circunstâncias de medição fornecidas pelo usuário. 

No Apêndice A é desenvolvido um método de estimativa de ângulo de visada 

sem necessidade de contato com o objeto inspecionado, que permite ao termografista 



139 

 

 

obter essa informação e aplicar um dos modelos de correção do erro de medição 

apresentados neste capítulo. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSÕES 
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6 CONCLUSÕES 

6.1 CONCLUSÕES DESTE TRABALHO 

Uma vez que a medição de temperatura por termografia infravermelha é uma 

medição indireta e dependente de diversas outras medições de parâmetros auxiliares, 

seus resultados estão sujeitos a incertezas provenientes não somente de fontes 

internas ao termovisor, mas também a fontes de incerteza relativas às medições e 

estimativas feitas pelo usuário: distância de inspeção, umidade relativa e temperatura 

atmosférica do ambiente de propagação, temperatura dos objetos no ambiente de 

inspeção, emissividade do objeto inspecionado. 

Sem a estimativa da incerteza da medição de temperatura por termografia, o 

termografista não conhece quantitativamente a qualidade do resultado da medição 

realizada pelo sistema de medição, que é compreendido pelo termovisor, demais 

instrumentos auxiliares medidores de distância, temperatura e umidade relativa, e 

estimativa da emissividade. Neste trabalho foi demonstrado que, dependendo da 

qualidade do termovisor e das estimativas e medidas auxiliares, a incerteza da 

temperatura medida de um objeto pode assumir valores que chegam a comprometer 

a conformidade do diagnóstico da instalação elétrica inspecionada, ou seja, a 

incerteza de medição pode assumir valores acima de 1/3 do critério de diferenças de 

temperatura indicativas de falha ou defeito. 

O método de cálculo da incerteza de medição de temperatura por termografia 

a partir de dados acessíveis ao termografista, desenvolvido neste trabalho, permite ao 

usuário estimar quantitativamente a qualidade da medição de temperatura realizada, 

atendendo assim a requisitos normativos nesse sentido, e também o leva a emissão 

de relatórios e diagnósticos com maior assertividade, uma vez que ele conhecerá o 

intervalo de confiança no qual estará contido o resultado da medição. 

Sabendo que os fabricantes disponibilizam aos seus clientes de termovisores 

software de análise e tratamento de imagens térmicas e emissão de relatórios, 

conclui-se que o investimento marginal para incorporação do cálculo da incerteza 

associada à medição de temperatura possibilitaria aos termografistas acesso e uso 

imediato dessa ferramenta, elevando a qualidade das inspeções e, provavelmente, 
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reduzindo o índice de erros de diagnóstico. 

Uma conclusão indireta à necessidade de medições auxiliares na inspeção 

termográfica é a de que os fabricantes de termovisores poderiam incluir na câmera de 

imagens térmicas alguns instrumentos necessários à inspeção, tais como medidores 

de distância a laser, de temperatura atmosférica e de umidade relativa. Isso reduziria 

a quantidade de equipamentos que o termografista deve portar durante a inspeção e 

também os erros grosseiros na execução dessas medições auxiliares. 

Quanto ao ângulo de visada entre o termovisor e o objeto inspecionado, 

verificou-se que à medida que esse ângulo aumenta ocorre aumento no erro de 

medição, que não é devido somente à variação da emissividade (direcional) do objeto 

inspecionado. Esse erro de medição é correlacionado também ao FOV (campo de 

visão, do inglês field of view) do termovisor. Esse erro é negativo e pode assumir 

valores que chegam a comprometer o diagnóstico da inspeção termográfica. 

O desenvolvimento experimental de um modelo não-linear, através de RNA 

(rede neural artificial), realizado neste trabalho, permite ao termografista corrigir esse 

erro de medição. O modelo apresentou qualidade aceitável considerando os valores 

típicos de erro de medição e de critérios de diagnóstico. 

O modelo desenvolvido a partir de regressão linear apresentou qualidade 

inferior ao modelo não-linear, não atendendo a critérios técnicos de exigência de 

qualidade quando se considera toda a faixa de ângulo de visada estudada, de (0 a 

75)°. Entretanto, esse modelo apresenta desempenho satisfatório quando se limita 

sua aplicação a até 70° de ângulo de visada, o que certamente atende à maioria das 

situações de inspeções termográficas. 

A correção desse erro de medição viabiliza as técnicas de análise de tendência 

de temperatura ao longo do tempo e também de comparação entre objetos 

inspecionados em manutenção preditiva. Isso porque as inspeções realizadas sob 

diferentes ângulos de visada ao longo do tempo e/ou em diferentes objetos poderia 

levar a resultados com diferentes erros de medição, induzindo o termografista a emitir 

diagnósticos equivocados. 

Novamente, percebe-se uma oportunidade de melhoria nos software de análise 

de imagens térmicas: a correção do erro de medição em função do ângulo de visada 

e do FOV do termovisor. O FOV do termovisor seria informado pelo termografista ou 
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detectado pelo próprio software, uma vez que vários deles detectam o termovisor 

empregado na confecção do termograma. O ângulo de visada pode ser estimado 

através do método proposto neste trabalho, apresentado no apêndice A. 

O método proposto neste trabalho para estimativa do ângulo de visada entre o 

termovisor e o objeto inspecionado não necessita de contato físico com a superfície 

inspecionada, sendo assim apto a aplicação em instalações elétricas energizadas e 

viabilizando o emprego da correção do erro de medição devido ao ângulo de visada e 

ao FOV do termovisor. Como tal método é baseado em um medidor de distância a 

laser e em tratamento trigonométrico do dados, conclui-se também que o próprio 

termovisor poderia ter os recursos necessários, hardware e software, e ser capaz de 

realizar tal medição. 

6.2 IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE TRABALHOS FUTUROS 

Para suprir a ausência do cálculo da incerteza de medição de temperatura por 

termografia nos software disponibilizados por fabricantes de termovisores, sugere-se 

em uma próxima etapa o desenvolvimento de um software de interface amigável e 

intuitiva para esse cálculo a partir do método proposto neste trabalho. Dessa forma, o 

método poderia ser utilizado por termografistas sem conhecimentos específicos dos 

métodos de cálculo. Relembra-se que tal método requer como dados de entrada 

informações usualmente disponíveis ao termografista. 

Verificou-se no Capítulo 4 que a estimativa da emissividade é a fonte que mais 

contribui para a incerteza da temperatura medida por termografia. O desenvolvimento 

de técnicas mais precisas para estimar aquela grandeza sob as condições usuais de 

inspeção termográfica contribuiria significativamente para a redução da incerteza da 

medição de temperatura. 

Uma outra oportunidade identificada é o desenvolvimento de um modelo 

fenomenológico para correção do erro de medição em função do ângulo de visada e 

do FOV do termovisor, a partir dos conceitos de fator de forma usados em radiação 

térmica. Tal desenvolvimento poderia ser corroborado com os dados experimentais 

desenvolvidos neste trabalho. 
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APÊNDICE A. Medição do ângulo 
de visada entre o termovisor e a 
superfície inspecionada  
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A. MEDIÇÃO DO ÂNGULO DE VISADA ENTRE O TERMOVISOR E A 
SUPERFÍCIE INSPECIONADA 

Conforme apresentado no capítulo 5, o ângulo de visada entre a câmera 

termográfica e a superfície inspecionada deve ser conhecido pelo termografista. A 

determinação desse ângulo não é trivial quando não há visada direta, frontal, entre as 

duas partes, visto que nem sempre o equipamento inspecionado é acessível devido a 

limitações físicas ou de segurança do trabalho. O conhecimento do ângulo de visada 

propicia a correção do erro sistemático de medição de temperatura em função dele e 

do campo de visão do termovisor. 

Neste apêndice são sugeridos métodos de medição do ângulo de visada sem 

contato com a parte inspecionada, visto que a falta de contato com a superfície 

inspecionada é uma limitação presente em atividades de manutenção elétrica [53]. Os 

métodos propostos empregam medidores de distância com a tecnologia laser, com 

medição de inclinação (com a linha horizontal) incorporada. Tais instrumentos são 

bastante precisos, tendo comumente intervalo de incerteza de medição para a 

distância em (1 ou 2) mm, e de incerteza de medição para a inclinação próximo a 0,2° 

[138–140]. 

Em um primeiro momento, é tratado o caso mais simples onde, mesmo não 

havendo visada direta, é sabido que a superfície inspecionada é perpendicular ao 

solo. O caso geral, onde a superfície inspecionada possui um ângulo genérico com o 

solo, é mostrado em sequência. Para ambos os casos, será considerado o ângulo de 

visada como sendo o ângulo formado entre a linha normal à superfície inspecionada 

e a linha que liga o termovisor à superfície inspecionada. 

O caso menos usual em que o ângulo de visada possui uma componente no 

plano horizontal, tendo-se a linha que liga o termovisor à superfície inspecionada 

como uma linha paralela ao solo, também pode ser solucionado com os métodos aqui 

apresentados, simplesmente transladando e/ou rotacionando o plano cartesiano 

utilizado no estudo. Entretanto, para tal é necessário um medidor de ângulo horizontal. 

Os medidores aqui considerados [138–140] só estimam ângulos verticais, de 

inclinação. 
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A.1 SUPERFÍCIE INSPECIONADA PERPENDICULAR AO SOLO 

Caso a superfície a ser inspecionada seja sabidamente perpendicular ao plano 

coincidente com o solo (o solo é a posição considerada para a câmera termográfica), 

o ângulo de visada pode ser obtido diretamente através do emprego de um medidor 

de ângulo de inclinação incorporado a um medidor de distância a laser. Citam-se como 

instrumentos aptos a essa tarefa o medidor de distância a laser Leica DISTO D8 [141] 

e o BOSCH GLM-80 [142]. 

Na Figura A-1, o segmento AB representa a superfície a ser inspecionada, e o 

ponto C corresponde à localização do termovisor. O ângulo de inclinação do 

termovisor  é obtido através de medição direta utilizando-se o instrumento proposto. 

Através do triângulo CDE, Figura A-2, nota-se que o ângulo  é complementar ao 

ângulo de inclinação do termovisor , conforme apresentado em A-1. O ângulo de 

visada  é complementar ao ângulo , conforme estabelecido em A-2. Assim, a partir 

dessas considerações, conclui-se que o ângulo de visada   é igual ao ângulo de 

inclinação do termovisor (A-3). 

Figura A-1 – Superfície inspecionada (AB) perpendicular ao solo, onde se encontra o 

termovisor (C), com ângulo de inclinação . 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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Figura A-2 – Determinação do ângulo de visada  entre a superfície inspecionada, 
perpendicular ao solo, e o termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

𝛾 = 90° − 𝛼 A-1 

𝛽 = 90° − 𝛾 A-2 

∴ 𝛽 = 𝛼 A-3 

A.2 SUPERFÍCIE INSPECIONADA EM ÂNGULO GENÉRICO E CONHECIDO 
EM RELAÇÃO AO SOLO 

Considera-se agora o caso em que a superfície inspecionada (AB) encontra-se 

em um ângulo de inclinação  conhecido em relação ao solo (Figura A-3). O ângulo 

de inclinação  do termovisor é obtido através do emprego de um medidor de 

inclinação incorporado a um medidor de distância a laser. 

  



161 

 

 

Figura A-3 - Superfície inspecionada (AB) com ângulo genérico  em relação ao 

solo, onde se encontra o termovisor (C), com ângulo de inclinação . 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Por inspeção no triângulo CDE (Figura A-4), nota-se que o ângulo  é 

suplementar à soma dos ângulos: de inclinação da superfície inspecionada  

(conhecido) e de inclinação do termovisor (medido), conforme apresentado em A-4. 

Verifica-se ainda que o ângulo de visada  é complementar ao ângulo , conforme 

definido em A-5. Assim, combinando essas duas equações, o ângulo de visada   é 

calculado conforme apresentado em A-6. 

 

Figura A-4 - Determinação do ângulo de visada  entre a superfície inspecionada, 
genericamente posicionada em relação ao solo, e o termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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𝛾 = 180° − (휁 + 𝛼) A-4 

𝛽 = 90° − 𝛾 A-5 

∴ 𝛽 = 휁 + 𝛼 − 90° A-6 

A.3 SUPERFÍCIE INSPECIONADA EM ÂNGULO GENÉRICO E 
DESCONHECIDO EM RELAÇÃO AO SOLO 

Pode ocorrer uma situação em que não seja possível determinar o ângulo de 

inclinação  da superfície inspecionada. Neste caso, a estratégia anteriormente 

adotada de se construir um triângulo a partir da medição do ângulo de inclinação  do 

termovisor não seria mais suficiente, visto que o problema passa a ter duas variáveis 

de valor desconhecido,  e . 

A abordagem a ser empregada considera a medição de mais um ângulo de 

inclinação, 1, tão próximo quanto possível ao primeiro ângulo de inclinação . Assim, 

obtêm-se dois triângulos independentes, possibilitando o cálculo das duas incógnitas. 

O segundo ângulo de inclinação 1 deve diferenciar-se do primeiro ângulo  o 

suficiente para que a incerteza do instrumento empregado seja idealmente uma ordem 

de grandeza abaixo do mensurando [143]. Como o intervalo de incerteza dos 

medidores de inclinação é da ordem de 0,2° [138–140], sugere-se que a diferença 

entre os dois ângulos de inclinação seja de no mínimo 2°. 

A Figura A-4 mostra a situação da medição inicial do ângulo de inclinação do 

termovisor e a Figura A-5 mostra a medição de um segundo ângulo de inclinação 1. 

Tanto para a primeira quanto para a segunda medição, o usuário deve usar a 

função geralmente denominada “Triângulo de Pitágoras” do medidor de distância a 

laser e determinar a altura h e a base c na primeira medição, mostrados na Figura 

A-6, e a altura h1 e a base c1 na segunda medição, mostrados na Figura A-7. 
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Figura A-5 – Medição de um segundo ângulo de inclinação para o termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

 

Figura A-6 – Dimensões de interesse na medição do primeiro ângulo de inclinação 
do termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

  

c 
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Figura A-7 – Dimensões de interesse na medição do segundo ângulo de inclinação 
do termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

A sobreposição desses dois conjuntos de medidas é mostrada na Figura A-8, 

onde se chama a atenção para o triângulo ALE. Para esse triângulo, as dimensões de 

interesse são ressaltados na Figura A-9. 

 

Figura A-8 – Pontos de interesse resultantes das duas medições de ângulo de 
inclinação do termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

C1 
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Figura A-9 – Triângulo de interesse resultante das duas medições de ângulo de 
inclinação do termovisor. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

A dimensão c, correspondente ao seguimento AL, é a diferença entre a base 

do triângulo da segunda medição, c1, e a base do triângulo da primeira medição, c. A 

dimensão h, equivalente ao segmento LE, é a diferença entre a altura do triângulo 

da primeira medição, h, e a altura do triângulo da segunda medição, h1. 

Por inspeção no triângulo ALE da Figura A-9, nota-se que: 

𝑡𝑎𝑛(𝜑) =
∆𝑐

∆ℎ
 

A-7 

Logo: 
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𝜑 = arctan(
∆𝑐

∆ℎ
) 

A-8 

Por inspeção do ângulo reto no ponto E, verifica-se que: 

𝜑 + 휂 + 𝛽 = 90° A-9 

Por inspeção do triângulo EJC da Figura A-6, verifica-se que: 

휂 + 𝛼 + 90° = 180° 

∴ 휂 = 90° − 𝛼 

 

A-10 

Substituindo A-9 e A-10 em A-8, obtém-se o ângulo de visada : 

𝛽 = 𝛼 − arctan(
∆𝑐

∆ℎ
) 

A-11 

A.4 LIMITAÇÕES DO MÉTODO PROPOSTO 

Para que as duas medições de ângulo de inclinação do termovisor sejam 

viáveis, é necessário que a superfície inspecionada atenda a alguns requisitos: 

 deve possuir curvatura nula na dimensão onde será variado o ângulo de 

inclinação do termovisor; 

 deve ser grande o suficiente de maneira a permitir a variação sugerida de 

2° no ângulo de inclinação do termovisor. 

Para atender ao segundo requisito, a dimensão mínima necessária para 

aplicação do método é denominada por m e equivale ao segmento AE do triângulo 

AEM, conforme ressaltado na Figura A-10. 
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Figura A-10 – Dimensão mínima da superfície inspecionada. 

 

Fonte: elaboração do próprio autor. 

Aplicando a Lei dos Cossenos ao triângulo ACE da Figura A-10, como se 

segue, chega-se a A-12, que permite o cálculo da dimensão mínima da superfície 

inspecionada m em função dos ângulos de inclinação  e 1, do ângulo de visada , 

e da distância à superfície inspecionada d1. 

𝑚

𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛼1)
=

𝑑1
𝑠𝑒𝑛(𝛾2)

=
𝑑1

𝑠𝑒𝑛(90° − 𝛽)
 

∴ 𝑚 = 𝑑1
𝑠𝑒𝑛(𝛼 − 𝛼1)

𝑐𝑜𝑠(𝛽)
 

 

 

A-12 

Na equação A-12, qualitativamente verifica-se que: 

 quanto maior o ângulo de visada , que está compreendido na faixa de (0 a 

90)°, maior deve ser a dimensão m da superfície inspecionada; 

 quanto maior a distância d1 entre o termovisor e o objeto inspecionado maior 

deve ser a dimensão m; 

 quanto menor a diferença entre os dois ângulos de inclinação do termovisor, 

 e 1, menor pode ser a dimensão m da superfície inspecionada. 

Em termos práticos, a Tabela A-1 apresenta os valores mínimos necessários 

para a dimensão m do objeto inspecionado em função do ângulo de visada , para a 
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faixa de (5 a 75)° em passos de 5°, e da distância d1 entre o termovisor e o objeto 

inspecionado, para valores na faixa de (1 a 10) m. Os valores de m foram calculados 

a partir da equação A-12, considerando uma variação do ângulo de inclinação do 

termovisor, ( - 1), de 2°. 

Os dados apresentados na Tabela A-1 sugerem que o termografista deve 

avaliar as condições de inspeção – distância e ângulo de visada esperado – para 

verificar a viabilidade do método proposto de medição do ângulo de visada em função 

da dimensão do objeto inspecionado. Dentro das condições estabelecidas nesta 

análise, nota-se que a dimensão m mínima necessária pode variar de poucos 

centímetros a mais de um metro.  
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Tabela A-1 – Dimensão mínima necessária do objeto inspecionado, em centímetros, 
em função do ângulo de visada e da distância entre o termovisor e o objeto, para 

variação de 2° no ângulo de inclinação do termovisor. 

 - ângulo de visada / º d1 – distância entre o termovisor e o objeto / m 

1 2 5 10 

5 4 7 18 35 

10 4 7 18 35 

15 4 7 18 36 

20 4 7 19 37 

25 4 8 19 39 

30 4 8 20 40 

35 4 9 21 43 

40 5 9 23 46 

45 5 10 25 49 

50 5 11 27 54 

55 6 12 30 61 

60 7 14 35 70 

65 8 17 41 83 

70 10 20 51 102 

75 13 27 67 135 

Fonte: elaboração do próprio autor. 
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APÊNDICE B. Tabelas de 
transmitância atmosférica de 
Passman e Larmore 
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B. TABELAS DE TRANSMITÂNCIA ATMOSFÉRICA DE SIDNEY PASSMAN E 
LEWIS LARMORE 

Tabela B-1 – Transmitância espectral em um caminho horizontal ao nível do mar em 
função da quantidade de água precipitável 

Comprimento de onda 

/ m 

Quantidade de água precipitável / mm 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 500 1.000 

0,3 0,980 0,972 0,955 0,937 0,911 0,860 0,802 0,723 0,574 0,428 0,263 0,076 

0,4 0,980 0,972 0,955 0,937 0,911 0,860 0,802 0,723 0,574 0,428 0,263 0,076 

0,5 0,986 0,980 0,968 0,956 0,937 0,901 0,861 0,804 0,695 0,579 0,433 0,215 

0,6 0,990 0,986 0,977 0,968 0,955 0,929 0,900 0,860 0,779 0,692 0,575 0,375 
0,7 0,991 0,987 0,980 0,972 0,960 0,937 0,910 0,873 0,800 0,722 0,615 0,425 

0,8 0,989 0,984 0,975 0,965 0,950 0,922 0,891 0,845 0,758 0,663 0,539 0,330 

0,9 0,965 0,951 0,922 0,890 0,844 0,757 0,661 0,535 0,326 0,165 0,050 0,002 

1,0 0,990 0,986 0,977 0,968 0,955 0,929 0,900 0,860 0,779 0,692 0,575 0,375 

1,1 0,970 0,958 0,932 0,905 0,866 0,790 0,707 0,595 0,406 0,235 0,093 0,008 

1,2 0,980 0,972 0,955 0,937 0,911 0,860 0,802 0,723 0,574 0,428 0,263 0,076 

1,3 0,726 0,611 0,432 0,268 0,116 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1,4 0,930 0,902 0,844 0,782 0,695 0,536 0,381 0,216 0,064 0,005 0,000 0,000 
1,5 0,997 0,994 0,991 0,988 0,982 0,972 0,960 0,944 0,911 0,874 0,823 0,724 

1,6 0,998 0,997 0,996 0,994 0,991 0,986 0,980 0,972 0,956 0,937 0,911 0,860 

1,7 0,998 0,997 0,996 0,994 0,991 0,986 0,980 0,972 0,956 0,937 0,911 0,860 

1,8 0,792 0,707 0,555 0,406 0,239 0,062 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
1,9 0,960 0,943 0,911 0,874 0,822 0,723 0,617 0,478 0,262 0,113 0,024 0,000 

2,0 0,985 0,979 0,966 0,953 0,933 0,894 0,851 0,790 0,674 0,552 0,184 0,184 

2,1 0,997 0,994 0,991 0,988 0,982 0,972 0,960 0,944 0,911 0,874 0,724 0,724 

2,2 0,998 0,997 0,996 0,994 0,991 0,986 0,980 0,972 0,956 0,937 0,860 0,860 
2,3 0,997 0,994 0,991 0,988 0,982 0,972 0,960 0,944 0,911 0,874 0,724 0,724 

2,4 0,980 0,972 0,955 0,937 0,911 0,860 0,802 0,723 0,574 0,428 0,076 0,076 

2,5 0,930 0,902 0,844 0,782 0,695 0,536 0,381 0,216 0,064 0,005 0,000 0,000 

2,6 0,617 0,479 0,261 0,110 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
2,7 0,361 0,196 0,040 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,8 0,453 0,289 0,092 0,017 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,9 0,689 0,571 0,369 0,205 0,073 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
3,0 0,851 0,790 0,673 0,552 0,401 0,184 0,060 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 

3,1 0,900 0,860 0,779 0,692 0,574 0,375 0,210 0,076 0,005 0,000 0,000 0,000 

3,2 0,925 0,894 0,833 0,766 0,674 0,506 0,347 0,184 0,035 0,003 0,000 0,000 

3,3 0,950 0,930 0,888 0,843 0,779 0,658 0,531 0,377 0,161 0,048 0,000 0,000 

3,4 0,973 0,962 0,939 0,914 0,880 0,811 0,735 0,633 0,448 0,285 0,017 0,017 

3,5 0,988 0,983 0,973 0,962 0,946 0,915 0,881 0,832 0,736 0,635 0,287 0,287 

3,6 0,994 0,992 0,987 0,982 0,973 0,958 0,947 0,916 0,866 0,812 0,596 0,596 

3,7 0,997 0,994 0,991 0,988 0,982 0,972 0,960 0,944 0,911 0,874 0,724 0,724 
3,8 0,998 0,997 0,995 0,994 0,991 0,986 0,980 0,972 0,956 0,937 0,860 0,860 

3,9 0,998 0,997 0,995 0,994 0,991 0,986 0,980 0,972 0,956 0,937 0,860 0,860 

4,0 0,997 0,995 0,993 0,990 0,987 0,977 0,970 0,960 0,930 0,900 0,790 0,790 

4,1 0,977 0,994 0,991 0,988 0,982 0,972 0,960 0,944 0,911 0,874 0,724 0,724 
4,2 0,994 0,992 0,987 0,982 0,973 0,958 0,947 0,916 0,866 0,812 0,596 0,596 

4,3 0,991 0,984 0,975 0,972 0,950 0,937 0,910 0,873 0,800 0,722 0,425 0,425 

4,4 0,980 0,972 0,955 0,937 0,911 0,860 0,802 0,723 0,574 0,428 0,076 0,076 

4,5 0,970 0,958 0,932 0,905 0,866 0,790 0,707 0,595 0,400 0,235 0,008 0,008 

4,6 0,960 0,943 0,911 0,874 0,822 0,723 0,617 0,478 0,262 0,113 0,000 0,000 

4,7 0,950 0,930 0,888 0,843 0,779 0,658 0,531 0,377 0,161 0,048 0,000 0,000 

4,8 0,940 0,915 0,866 0,812 0,736 0,595 0,452 0,289 0,117 0,018 0,000 0,000 

4,9 0,930 0,902 0,844 0,782 0,695 0,536 0,381 0,216 0,064 0,005 0,000 0,000 
5,0 0,915 0,880 0,811 0,736 0,634 0,451 0,286 0,132 0,017 0,000 0,000 0,000 

5,1 0,885 0,839 0,747 0,649 0,519 0,308 0,149 0,041 0,001 0,000 0,000 0,000 

5,2 0,846 0,784 0,664 0,539 0,385 0,169 0,052 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,3 0,792 0,707 0,555 0,406 0,239 0,062 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5,4 0,726 0,611 0,432 0,268 0,116 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,5 0,617 0,479 0,261 0,110 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,6 0,491 0,331 0,121 0,029 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,7 0,361 0,196 0,040 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
5,8 0,141 0,044 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5,9 0,141 0,044 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,0 0,180 0,058 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,1 0,260 0,112 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6,2 0,652 0,524 0,313 0,153 0,043 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,3 0,552 0,401 0,182 0,060 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,4 0,317 0,157 0,025 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,5 0,164 0,049 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
6,6 0,138 0,042 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,7 0,322 0,162 0,037 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,8 0,361 0,196 0,040 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6,9 0,416 0,250 0,068 0,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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Tabela B-1 (continuação) 

Comprimento de onda / 

m 

Quantidade de água precipitável / mm 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 500 1.000 

7,0  0,569 0,245 0,060 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

7,1  0,716 0,433 0,188 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

7,2  0,782 0,540 0,292 0,085 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

7,3  0,849 0,640 0,441 0,194 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
7,4  0,922 0,817 0,666 0,444 0,132 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000  

7,5  0,947 0,874 0,762 0,582 0,258 0,066 0,000 0,000 0,000 0,000  

7,6  0,922 0,817 0,666 0,444 0,132 0,018 0,000 0,000 0,000 0,000  

7,7  0,978 0,944 0,884 0,796 0,564 0,328 0,102 0,003 0,000 0,000  
7,8  0,974 0,937 0,878 0,771 0,523 0,273 0,074 0,002 0,000 0,000  

7,9  0,982 0,959 0,920 0,842 0,658 0,433 0,187 0,015 0,000 0,000  

8,0  0,990 0,975 0,951 0,904 0,777 0,603 0,365 0,080 0,006 0,000  

8,1  0,994 0,986 0,972 0,945 0,869 0,754 0,568 0,244 0,059 0,003  
8,2  0,993 0,982 0,964 0,930 0,834 0,696 0,484 0,163 0,027 0,000  

8,3  0,995 0,988 0,976 0,953 0,887 0,786 0,618 0,300 0,090 0,008  

8,4  0,995 0,987 0,975 0,950 0,880 0,774 0,599 0,278 0,077 0,006  

8,5  0,994 0,986 0,972 0,944 0,866 0,750 0,562 0,237 0,056 0,003  

8,6  0,996 0,992 0,982 0,965 0,915 0,837 0,702 0,411 0,169 0,029  

8,7  0,996 0,992 0,983 0,966 0,916 0,839 0,704 0,416 0,173 0,030  

8,8  0,997 0,993 0,983 0,966 0,917 0,841 0,707 0,421 0,177 0,031  

8,9  0,997 0,992 0,983 0,966 0,918 0,843 0,709 0,425 0,180 0,032  
9,0  0,997 0,992 0,984 0,968 0,921 0,848 0,719 0,440 0,193 0,037  

9,1  0,997 0,992 0,985 0,970 0,926 0,858 0,735 0,464 0,215 0,046  

9,2  0,997 0,993 0,985 0,971 0,929 0,863 0,744 0,478 0,228 0,052  

9,3  0,997 0,993 0,986 0,972 0,930 0,867 0,750 0,489 0,239 0,057  
9,4  0,997 0,993 0,986 0,973 0,933 0,870 0,756 0,498 0,248 0,061  

9,5  0,997 0,993 0,987 0,973 0,934 0,873 0,762 0,507 0,257 0,066  

9,6  0,997 0,993 0,987 0,974 0,936 0,876 0,766 0,516 0,265 0,070  

9,7  0,997 0,993 0,987 0,974 0,937 0,878 0,770 0,521 0,270 0,073  
9,8  0,997 0,994 0,987 0,975 0,938 0,880 0,773 0,526 0,277 0,077  

9,9  0,997 0,994 0,987 0,975 0,939 0,882 0,777 0,532 0,283 0,080  

10,0  0,998 0,994 0,988 0,975 0,940 0,883 0,780 0,538 0,289 0,083  
10,1  0,998 0,994 0,988 0,975 0,940 0,883 0,780 0,538 0,289 0,083  

10,2  0,998 0,994 0,988 0,975 0,940 0,883 0,780 0,538 0,289 0,083  

10,3  0,998 0,994 0,988 0,976 0,940 0,884 0,781 0,540 0,292 0,085  

10,4  0,998 0,994 0,988 0,976 0,941 0,885 0,782 0,542 0,294 0,086  
10,5  0,998 0,994 0,988 0,976 0,941 0,886 0,784 0,544 0,295 0,087  

10,6  0,998 0,994 0,988 0,976 0,942 0,887 0,786 0,548 0,300 0,089  

10,7  0,998 0,994 0,988 0,976 0,942 0,887 0,787 0,550 0,302 0,091  

10,8  0,998 0,994 0,988 0,976 0,941 0,886 0,784 0,544 0,295 0,087  
10,9  0,998 0,994 0,988 0,976 0,940 0,884 0,781 0,540 0,292 0,085  

11,0  0,998 0,994 0,988 0,975 0,940 0,883 0,779 0,536 0,287 0,082  

11,1  0,998 0,994 0,987 0,975 0,939 0,882 0,777 0,532 0,283 0,080  

11,2  0,997 0,993 0,986 0,972 0,931 0,867 0,750 0,487 0,237 0,056  
11,3  0,997 0,992 0,985 0,970 0,927 0,859 0,738 0,467 0,218 0,048  

11,4  0,997 0,993 0,986 0,971 0,930 0,865 0,748 0,485 0,235 0,055  

11,5  0,997 0,993 0,986 0,972 0,932 0,868 0,753 0,493 0,243 0,059  

11,6  0,997 0,993 0,987 0,974 0,935 0,875 0,765 0,513 0,262 0,069  
11,7  0,997 0,990 0,980 0,961 0,906 0,820 0,673 0,372 0,138 0,019  

11,8  0,997 0,992 0,982 0,969 0,925 0,863 0,733 0,460 0,212 0,045  

11,9  0,997 0,993 0,986 0,972 0,932 0,869 0,755 0,495 0,245 0,060  

12,0  0,997 0,993 0,987 0,974 0,937 0,878 0,770 0,521 0,270 0,073  
12,1  0,997 0,994 0,987 0,975 0,938 0,880 0,773 0,526 0,277 0,077  

12,2  0,997 0,994 0,987 0,975 0,938 0,880 0,775 0,528 0,279 0,078  

12,3  0,997 0,993 0,987 0,974 0,937 0,878 0,770 0,521 0,270 0,073  

12,4  0,997 0,993 0,987 0,974 0,935 0,874 0,764 0,511 0,261 0,068  
12,5  0,997 0,993 0,986 0,973 0,933 0,871 0,759 0,502 0,252 0,063  

12,6  0,997 0,993 0,986 0,972 0,931 0,868 0,752 0,491 0,241 0,058  

12,7  0,997 0,993 0,985 0,971 0,929 0,863 0,744 0,478 0,228 0,052  

12,8  0,997 0,992 0,985 0,970 0,926 0,858 0,736 0,466 0,217 0,047  
12,9  0,997 0,992 0,984 0,969 0,924 0,853 0,728 0,452 0,204 0,041  

13,0  0,997 0,992 0,984 0,967 0,921 0,846 0,718 0,437 0,191 0,036  

13,1  0,996 0,991 0,983 0,966 0,918 0,843 0,709 0,424 0,180 0,032  

13,2  0,996 0,991 0,982 0,965 0,915 0,837 0,701 0,411 0,169 0,028  
13,3  0,996 0,991 0,982 0,964 0,912 0,831 0,690 0,397 0,153 0,025  

13,4  0,996 0,990 0,981 0,962 0,908 0,825 0,681 0,382 0,146 0,021  

13,5  0,996 0,990 0,980 0,961 0,905 0,819 0,670 0,368 0,136 0,019  

13,6  0,996 0,990 0,979 0,959 0,902 0,813 0,661 0,355 0,126 0,016  
13,7  0,996 0,989 0,979 0,958 0,898 0,807 0,651 0,342 0,117 0,014  

13,8  0,996 0,989 0,978 0,956 0,894 0,800 0,640 0,328 0,107 0,011  

13,9  0,995 0,988 0,977 0,955 0,891 0,793 0,629 0,313 0,098 0,010  

Fonte: adaptado de [24]. 
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Tabela B-2 – Transmitância espectral em um caminho horizontal ao nível do mar em 
função da distância – influência do gás CO2 

Comprimento de onda 

/ m 

Distância / km 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 500 1.000 

0,3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
0,7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

0,9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

1,3 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,997 0,996 0,994 0,992 0,987 

1,4 0,996 0,995 0,992 0,988 0,984 0,975 0,964 0,949 0,919 0,885 0,838 0,747 

1,5 0,999 0,999 0,998 0,998 0,997 0,995 0,993 0,990 0,984 0,976 0,967 0,949 

1,6 0,996 0,995 0,992 0,988 0,984 0,975 0,964 0,949 0,919 0,885 0,838 0,747 

1,7 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,997 0,996 0,994 0,992 0,987 

1,8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
1,9 1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,999 0,998 0,997 0,996 0,994 0,992 0,987 

2,0 0,978 0,969 0,951 0,931 0,903 0,847 0,785 0,699 0,541 0,387 0,221 0,053 

2,1 0,978 0,997 0,996 0,994 0,992 0,987 0,982 0,974 0,959 0,942 0,919 0,872 

2,2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2,3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2,4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2,6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

2,7 0,799 0,718 0,569 0,419 0,253 0,071 0,011 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,8 0,871 0,804 0,695 0,578 0,432 0,215 0,079 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 

2,9 0,997 0,990 0,993 0,990 0,985 0,977 0,968 0,954 0,927 0,898 0,855 0,772 

3,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
3,1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3,2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3,3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
3,4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3,6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3,7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
3,8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

3,9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

4,0 0,998 0,997 0,996 0,994 0,991 0,986 0,980 0,971 0,955 0,937 0,911 0,859 

4,1 0,983 0,975 0,961 0,944 0,921 0,876 0,825 0,755 0,622 0,485 0,322 0,118 
4,2 0,673 0,551 0,445 0,182 0,059 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,3 0,098 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,4 0,481 0,319 0,115 0,026 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4,5 0,957 0,949 0,903 0,863 0,807 0,699 0,585 0,439 0,222 0,084 0,014 0,000 
4,6 0,995 0,993 0,989 0,985 0,978 0,966 0,951 0,931 0,891 0,845 0,783 0,663 

4,7 0,995 0,993 0,989 0,985 0,978 0,966 0,951 0,931 0,891 0,845 0,783 0,663 

4,8 0,976 0,966 0,945 0,922 0,891 0,828 0,759 0,664 0,492 0,331 0,169 0,030 

4,9 0,975 0,964 0,943 0,920 0,866 0,822 0,750 0,652 0,468 0,313 0,153 0,024 

5,0 0,999 0,998 0,997 0,995 0,994 0,990 0,986 0,979 0,968 0,954 0,935 0,897 

5,1 1,000 0,999 0,999 0,998 0,998 0,996 0,994 0,992 0,988 0,984 0,976 0,961 

5,2 0,986 0,980 0,968 0,955 0,936 0,899 0,857 0,799 0,687 0,569 0,420 0,203 

5,3 0,997 0,995 0,993 0,989 0,984 0,976 0,966 0,951 0,923 0,891 0,846 0,760 
5,4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5,6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5,7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
5,8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

5,9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,1 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
6,2 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,3 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,4 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,5 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
6,6 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,7 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,8 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

6,9 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
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Tabela B-2 (continuação) 

Comprimento de onda 

/ m 

Distância / km 

0,1 0,2 0,5 1 2 5 10 20 50 100 500 1.000 

7,0  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,1  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,2  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,3  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
7,4  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,5  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,6  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,7  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
7,8  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

7,9  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,0  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,1  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
8,2  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,3  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,4  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,5  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,6  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,7  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,8  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

8,9  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  
9,0  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000  

9,1  1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,995 0,991 0,978 0,955 0,914  

9,2  1,000 1,000 0,999 0,998 0,995 0,991 0,982 0,955 0,913 0,834  

9,3  0,999 0,997 0,995 0,990 0,975 0,951 0,904 0,776 0,605 0,363  
9,4  0,993 0,982 0,965 0,931 0,837 0,700 0,491 0,168 0,028 0,001  

9,5  0,993 0,983 0,967 0,935 0,842 0,715 0,512 0,187 0,035 0,001  

9,6  0,996 0,990 0,980 0,961 0,906 0,821 0,675 0,363 0,140 0,029  

9,7  0,995 0,986 0,973 0,947 0,873 0,761 0,580 0,256 0,065 0,004  
9,8  0,997 0,992 0,984 0,969 0,924 0,858 0,730 0,455 0,206 0,043  

9,9  0,998 0,995 0,989 0,979 0,948 0,897 0,811 0,585 0,342 0,123  

10,0  1,000 1,000 0,999 0,997 0,994 0,989 0,978 0,945 0,892 0,797  
10,1  1,000 0,999 0,998 0,996 0,990 0,980 0,960 0,902 0,814 0,663  

10,2  0,997 0,994 0,988 0,977 0,943 0,890 0,792 0,558 0,312 0,097  

10,3  0,997 0,994 0,987 0,975 0,939 0,881 0,777 0,532 0,283 0,080  

10,4  1,000 1,000 0,999 0,998 0,995 0,991 0,982 0,955 0,913 0,834  
10,5  1,000 1,000 0,999 0,998 0,998 0,995 0,991 0,978 0,955 0,914  

10,6  1,000 1,000 0,999 0,999 0,998 0,995 0,991 0,978 0,955 0,914  

10,7  1,000 1,000 1,000 0,999 0,999 0,997 0,995 0,986 0,973 0,947  

10,8  1,000 1,000 0,999 0,998 0,998 0,995 0,991 0,978 0,955 0,914  
10,9  1,000 0,999 0,999 0,997 0,993 0,986 0,973 0,934 0,872 0,761  

11,0  1,000 0,999 0,999 0,997 0,993 0,986 0,973 0,934 0,872 0,761  

11,1  1,000 0,999 0,998 0,997 0,992 0,984 0,969 0,923 0,855 0,726  

11,2  1,000 0,999 0,998 0,995 0,989 0,978 0,955 0,892 0,796 0,633  
11,3  0,999 0,999 0,997 0,994 0,985 0,971 0,942 0,862 0,742 0,522  

11,4  0,999 0,998 0,997 0,993 0,983 0,966 0,934 0,842 0,709 0,503  

11,5  0,999 0,998 0,996 0,992 0,980 0,960 0,921 0,814 0,661 0,438  

11,6  0,999 0,998 0,995 0,991 0,977 0,955 0,912 0,794 0,632 0,399  
11,7  0,999 0,998 0,995 0,991 0,977 0,955 0,912 0,794 0,632 0,399  

11,8  0,999 0,998 0,997 0,993 0,983 0,966 0,934 0,842 0,709 0,503  

11,9  1,000 0,999 0,998 0,995 0,989 0,978 0,955 0,892 0,796 0,633  

12,0  1,000 1,000 0,999 0,999 0,997 0,993 0,986 0,966 0,934 0,872  
12,1  1,000 1,000 0,999 0,998 0,998 0,995 0,991 0,978 0,955 0,914  

12,2  1,000 1,000 0,999 0,998 0,998 0,995 0,991 0,978 0,955 0,914  

12,3  0,998 0,995 0,990 0,981 0,952 0,907 0,823 0,614 0,376 0,142  

12,4  0,994 0,985 0,970 0,941 0,859 0,738 0,545 0,218 0,048 0,002  
12,5  0,987 0,968 0,936 0,877 0,719 0,517 0,268 0,037 0,001 0,000  

12,6  0,980 0,950 0,903 0,815 0,599 0,358 0,129 0,006 0,000 0,000  

12,7  0,996 0,989 0,979 0,959 0,899 0,809 0,654 0,346 0,120 0,015  

12,8  0,990 0,974 0,949 0,901 0,770 0,592 0,351 0,072 0,005 0,000  
12,9  0,985 0,962 0,925 0,856 0,677 0,458 0,210 0,020 0,000 0,000  

13,0  0,991 0,977 0,955 0,912 0,794 0,630 0,397 0,099 0,010 0,000  

13,1  0,990 0,974 0,949 0,900 0,768 0,592 0,348 0,071 0,005 0,000  

13,2  0,978 0,946 0,895 0,801 0,575 0,330 0,109 0,004 0,000 0,000  
13,3  0,952 0,884 0,782 0,611 0,292 0,085 0,007 0,000 0,000 0,000  

13,4  0,935 0,846 0,715 0,512 0,187 0,035 0,001 0,000 0,000 0,000  

13,5  0,901 0,767 0,593 0,352 0,070 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000  

13,6  0,901 0,792 0,627 0,351 0,097 0,009 0,000 0,000 0,000 0,000  
13,7  0,916 0,803 0,644 0,415 0,110 0,012 0,000 0,000 0,000 0,000  

13,8  0,858 0,681 0,464 0,215 0,021 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

13,9  0,778 0,534 0,286 0,082 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Fonte: adaptado de [24]. 

 



 

 

  


