
07 a 11 de maio 2018

9:00/13:00 - 14:00/18:00

40h - presença obrigatória

1700€ + IVA
Inclui: exame; almoço; coffee breaks; seguro
não inclui: alojamento

OBJETIVO DA FORMAÇÃO:
No final da ação, o formando ficará habilitado a:
- Realizar inspeções com recurso à termografia por Infravermelhos
- Seguir procedimentos
- Elaborar relatórios de inspeção

APRESENTAÇÃO:
A termografia é, hoje, uma das técnicas mais utilizadas para identificar problemas e potenciais falhas em 
equipamentos industriais, antes que estes possam provocar danos a pessoas, em equipamentos ou provocar perdas 
efetivas de produção. Também no campo da otimização do consumo energético, seja em processos industriais, 
tanques de armazenamento, tubagens, etc., seja em edifícios, a termografia fornece a possibilidade única de 
visualizar, identificar e, rapidamente, documentar perdas de energia, defeitos de construção e falhas no isolamento.

O curso de Nível 1 tem como objetivo fornecer, aos participantes, as bases teóricas da termografia, tal como os modos 
de transferência do calor ou os princípios da radiação, e também, as suas mais importantes aplicações no campo 
industrial e civil: aplicações na manutenção de sistemas elétricos, motores e máquinas rotativas, indústrias de 
processo, edifícios industriais e civis, etc.

DESTINATÁRIOS:
Curso destinado a todos que tenham a cargo a elaboração de ensaios termográficos, de relatórios com imagens 
térmicas, bem como, a interpretação de resultados e pretendam obter a Certificação Nível I. Pode-se inscrever 
preenchendo o formulário de inscrição da Bresimar Automação.

MATERIAIS DIDÁTICOS:
Serão fornecidos aos participantes todos os materiais didáticos
necessários para poderem acompanhar o curso. 

Pede-se aos participantes para trazerem os seus próprios
computadores, com a última versão do software de relatórios 
SmartView  já instalada (pode ser obtida gratuitamente no site da Fluke).

Aos participantes que possuem  Camara  termográfica ou pirómetros
a infravermelhos, pede-se o favor  de  trazerem os seus  próprios
equipamentos para serem utilizados nas provas práticas.
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Aos participantes que não dispõem de uma câmara termográfica será 
fornecida, gratuitamente, uma que poderão utilizar durante o curso, 
individual ou juntamente com outros participantes. Deverá ser 
enviado, igualmente, uma foto tipo passe e um teste de acuidade 
visual. 

Curso acreditado pela
Fluke Academy



INSCRIÇÃO:
Para validar a sua ficha de inscrição deve realizar o pagamento de 400€ + IVA por conta do valor da propina. O restante 
valor poderá ser pago até duas semanas antes do início do curso. Se precisar de cancelar a inscrição, poderá fazê-lo até 
um mês antes do início do curso, ou seja, até ao dia 7 de abril, sem qualquer penalização. Após essa data, apenas 
aceitamos o cancelamento da inscrição com restituição do valor pago, mediante apresentação de justificação válida 
para o efeito. Em caso de não comparência sem qualquer justificação, o valor pago não será reembolsado. Serão 
aceites inscrições até ao máximo de 12 formandos.

DESCRIÇÃO:

FORMADOR:
O curso será dirigido pelo Eng. Vicente Ribeiro, Ribsten HB, com mais de 35 anos de experiência em Termografia. O Engº 
Ribeiro formou-se em Engenharia Física na Escola Real de Engenharia de Estocolmo com uma tese de mestrado em 
Termografia. Trabalhou depois, sempre em Estocolmo, para a Aga Infrared Systems no desenvolvimento de novas 
câmaras termográficas. Em Milão, Itália, com a Agema Infrared Systems, e mais tarde como diretor técnico da 
Thermotest, desenvolveu aplicações e métodos de inspeção de termografia no campo industrial. Trabalhou depois com 
a FLIR, empresa produtora de câmaras termográficas, em Estocolmo, e com a Raytek (Berlin), companhia produtora de 
termómetros infravermelhos. Trabalhou também em “Business Development” na Fluke, onde participou em 
numerosos seminários, criando material didático para cursos, vídeos e webinars de promoção das aplicações, de 
instrumentos de medida infravermelhos e de câmaras termográficas.

O curso segue o conteúdo requerido pela norma 
europeia e internacional EN473:2008/ISO9712.

A natureza do calor e da temperatura: o que é, como 
podem ser medidos. Instrumentos, unidades e escalas 
de temperatura.

Introdução à transferência de calor: Condução, 
convenção e radiação. Leis de Fourier, Newton e Stefan-
Boltzmann.

Radiação, lei de Planck, de Kirchoff, janelas 
atmosféricas,  emissão espectral.  Absorção,  
transmissão, reflexão. Emitância. 

Princípios básicos de radiação: Corpos negros, corpos 
cinzentos ou reais, reflexão difusa e especular, corpos 
Lambertianos, cálculo de emitância.

Parâmetros e caracterização dos instrumentos de 
medição. Campo de visão, campo de visão instantâneo. 
Poder de resolução térmico e geométrico. Campo de 
temperatura. Precisão repetibilidade. Campo espectral. 
Importância da Focalização e do campo de temperatura. 

Pirómetros a infravermelhos. Montagem fixa. Tipo de 
apontamento: mecânico, com laser. Controlo de 
processos. Scanner de linhas.

Parâmetros necessários à medição da temperatura. 
Dados ambientais, emissividade, medidas qualitativas e 
quantitativas, fontes comuns de erros. Problemas de 
reflexão. Problemas de transmissão e de mudança de 
estado físico. Influência do vento. Correções teóricas.

Quantificação em campo da temperatura. Técnicas 
simples para estimar a emissividade. Como enfrentar o 
problema de medições em superfícies de baixa 
emitância.

Relatórios e  documentação.  Cal ibração dos 
instrumentos. Dados necessários para a preparação de 
relatórios de inspeções com pirómetros e com câmaras 
termográficas.
 

Filtros espectrais para inspeções especiais: filtro vidro, 
plástico, para o interior de fornos, medição da 
temperatura de gases e de objetos semitransparentes.

Aplicações: Medicina; Pesquisa e desenvolvimento; 
Perdas energéticas;  Controlo de processos;  
Equipamentos de produção; Transporte e uso de energia 
elétrica; painéis solares, defeitos de construção em 
edifícios, fluxo térmico, perdas por condução através de 
paredes, humidade em paredes, infiltrações de are 
manutenção preventiva e preditiva.
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