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Proposta do Treinamento  
 

Formação em Fundamentos de termografia e Segurança 
Aula introdutória, período de estudo que aborda a reciclagem técnica dos fundamentos 

dessa disciplina, do monitoramento de condições da física. 

 

Objetivos de aprendizado 

 Preparação de todos para entendimento e aplicação desse conhecimento à 

pratica elétrica e em instalações; 

 Reciclagem de todos para entendimento e aplicação das condições de 

segurança ao trabalho previstos no Brasil pela NR10.1 

 

 

Formação em Termografia para Inspeção elétrica 

O curso é desenhado para usuários que querem formação focada em inspeção elétrica. 

O curso discute problemas elétricos típicos, os efeitos físicos traduzidos em casos, e 

seu potencial impacto sobre o funcionamento de uma instalação. Como realizar 

inspeções elétricas por termografia, os resultados dos ensaios, dos documentos 

produzidos e da emissão de relatórios, não por simples impressão de softwares de 

aparelhos. Com quatro dias presencias, após a semana de preparação à distância, os 

sistemas comerciais elétricos, desde a entrada de energia, seus barramentos, CCM - 

centros de controle de motores, painéis de distribuição elétricos, disjuntores e outros 

equipamentos, são discutidos em causas e efeitos. Como realizar termografia nas 

instalações elétricas e preparar relatórios são discutidos à luz de técnicas, eletricidade 

e física, abordando os recursos das câmeras, a segurança e a produtividade.  

 

Objetivos de aprendizado 

 Introdução aos sistemas de imagem térmica para aplicações de inspeção 

elétrica. 

 Adquirir bons procedimentos de segurança de inspeção elétrica. 

 Estudar métodos de inspeção de equipamentos eléctricos interiores e 

exteriores. 

 Reconhecer os padrões térmicos típicos associados a falhas elétricas. Visite a 

nossa galeria de imagens. 

 Coletar dados de qualidade, e são responsáveis por efeitos como a distância e 

emissividade usando câmeras infravermelhas. 

 Interpretar termogramas e tomar decisões informadas usando conceitos de 

transferência de calor para analisar imagens. 

 Comente critérios de gravidade utilizados para inspeções eléctricas. 

 Saiba como comunicar suas descobertas com análise de infravermelho e 

software de relatórios IR. 

 Evitar dispendiosos erros-distinguir entre manchas e reflexões quentes, e 

contra diretas leituras indiretas. 

 Praticar e melhorar suas habilidades em nosso laboratório de aplicação 

elétrica. 

 

                                                      
1 Passível de certificado de complemento SEP nessas atividades - para registro em prontuário de instalações elétricas. 
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Profissionais que ministram o treinamento   
 

No que diz respeito a treinamento e profissionalismos, não apenas os profissionais a seguir, assim 

como a empresa, estão habilitados pelo Conselho Regional de Engenharia a realizar esse e outros 

treinamento de modo licito e regular, com emissão de certificado de reconhecimento nacional pelo 

sistema CONFEA-CREA. 

 

Igor Cavalheiro – Eng Eletricista  
Engenheiro eletricista, é atuante como termografista desde 2012 com mais de 300 horas 

práticas em campo, também atuando nas áreas de inspeção em instalações elétricas, 

inspeções em autovistoria predial, ministrando treinamento NR10 a engenheiros e 

operacionais, no planejamento e coordenação de se serviços e programas de manutenção 

em instalações elétricas em prédios comerciais, sendo palestrante em diversos eventos 

técnicos. 

 

 

Rogerio Maurer – Eng Eletricista e de Segurança do Trabalho 
Engenheiro eletricista, é atuante como termografista desde 2014 com mais de 200 horas 

práticas em campo, também atuando nas áreas de inspeção em instalações elétricas, 

inspeções em autovistoria predial, ministrando treinamento NR10 a engenheiros e 

operacionais, sendo palestrante em diversos eventos técnicos. 

 

Gabriel Rodrigues de Souza - Eng Eletricista e de Segurança do Trabalho  
Engenheiro Eletricista é atuante como termografista desde 2011, tendo mais 200 horas 

de prática de campo e desenvolvimento material para capacitação profissional e curso. 

Atuante também na área de inspeção e laudos na área.  

 

 

Marcus Possi – Eng Eletricista – Especialista em Gestão 
O engenheiro eletricista é atuante como termografista desde 2011, sendo responsável 

pela definição de treinamentos e capacitações desde 2003 junto a universidades como 

UFRJ, UGF – pós graduações em Gestão de Projetos, junto a conselhos e entidades da 

engenharia como o CREA-RJ e SENGE-RJ e ABENC-RJ – capacitações em inspeções em 

instalações elétrica, segurança NR10 SEP e Básico, Autovistoria Predial e diversos, e 

inúmeras empresas2 até o momento, com treinamento recente de estudantes da UFF 

                                                      
2 TVGLOBO; LIGHT SESA – AMPLA – SIEMENS -  SHOPPING RECREIO, LOJAS AMERICANAS, CLUBE DE REGATA VASCO DA 
GAMA, HOSPITAL DA FORCA AÉREA DO GALEÃO, CBA – VOTORATIN, MERCEDEZ BENS-MG, ALSTHOM CELEC -  ALSTHOM – 
ABB, TMSA-RS;  CREA-RJ, SENGE-RJ,  TARGET TREINAMENTOS – SP; UNIVERSIDADE ESTACIO DE SÁ – POS GRADUAÇÃO, 
IEEE-UFF, HAZTEC, NEXANS,  ARTPLAN-ROCK IN RIO 2001, DOCAS-RJ, CIDADE DO SAMBA-RJ, PETROBRAS – EP,  ODEBRECHT, 
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nesse tema de termografia. Atuante ainda como perito judicial desde 2000, no 

desenvolvimento de normas técnicas de baixa e média tensão junto a ABNT, NBR5410, 

NBR14039, desde 1996; na área de engenharia elétrica a mais de 35 anos e em 

consultoria de planejamento e gestão a mais de 18 anos. 

 

 

 

Objetivo do Treinamento  

 
Após a conclusão do curso o participante será capaz de desenvolver, implementar e 
conduzir serviços e metodologias, descrever procedimentos, e padrões para o 
exercício da inspeção termográfica, sendo capaz de também avaliar o relatório de 
terceiros, atendendo os padrões normativos de segurança do trabalho e 
Termografia, para instalações elétricas do tipo abrigadas, entendendo as demais. 

 
 
REFERÊNCIAS NORMATIVAS  

  

 NR10 – Segurança em Serviços em Instalações Elétricas - MTE 

 ABNT NBR 15424, Ensaios não destrutivos – Termografia - Terminologia  

 ABNT NBR 15572, Ensaios não destrutivos - Termografia por infravermelha - Guia para inspeção de 
equipamentos elétricos e mecânicos  

 ABNT NBR 15718, Ensaios não destrutivos — Termografia — Guia para verificação de termovisores  

 ABNT NBR 15763, Ensaios não destrutivos - Termografia - Critérios de definição de periodicidade de 
inspeção em sistemas elétricos de potência  

 ABNT NBR 15866, Ensaios não destrutivos - Termografia - Metodologia de avaliação de temperatura de 
trabalho de equipamentos em sistemas elétricos  

 ISO 18434-1, Condition monitoring and diagnostics of machines — Thermography — Part 1: General 
procedures  

 ISO 18436-1:2004, Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for training and 
certification of personnel — Part 1: Requirements for certifying bodies and the certification process  

 ISO 18436-3, Condition monitoring and diagnostics of machines — Requirements for qualification and 
assessment of personnel — Part 3: Requirements for training bodies and the training process  

 

Programa de Ensino – previsão de 20+40+20h. 
 
(1) Com uma introdução de temas de termodinâmica e segurança do trabalho, uma semana 

antes das aulas presenciais, e em ambiente EAD, monitorado por profissionais com 
formação em tutoria online, os participantes terão a oportunidade de equalizar os 
conhecimentos necessários e básicos assim como entender o ambiente EAD - Moodle. 
Essa unidade chamada de Unidade Preliminar, será realizada através da leitura de 
temas específicos e obrigatórios de termodinâmica e de segurança do trabalho numa 
razão de 80-20%, resgatando os conceitos básicos acadêmicos com reforço nos 
eventos físicos relativos a área elétrica, os conceitos de segurança como proximidade e 
riscos serão revisados com apresentação de casos e APRs. Consulta a vídeos e outras 
fontes na internet serão apresentadas. Condição essencial e necessárias a prosseguir 
no treinamento. Tempo estimado de estudo e ação 20 horas. Avaliação continua e não 
pontual por testes ou provas. 

 
(2) A seguir em 5 aulas presenciais de duração de 4h cada, e com complemento e estudos 

em EAD de pelo menos 5 horas cada e individualmente, pretende-se abordar esse tema 

                                                                                                                                                                                     
WRO, SIEMENS; BANCO BBM, GLOBEX-PONTO FRIO, NESTLE-GERBER, UFRJ,  UGF, TELEMAR, SHELL, IPIRANGA; COLLET 
ENGENHARIA, KOTECA ENGENHARIA, entre outros. 
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em 40 horas informação e discussão de casos em teoria dos conhecimentos de 
termodinâmica aplicada. Avaliação continua e não pontual por testes ou provas. 

 
(3) Ao final será realizada uma Inspeção termográfica de campo, com uma janela de tempo 

para esse fim de no máximo 20 horas final para produção e analise de resultados, e a 
pratica de aviso imediato de problemas. Avaliação continua e não pontual por testes 
ou provas. 

 

 

 
 

Módulos do Treinamento  
 

Unidade EAD  

 
Unidade 01- Estudo Preliminar 
 

Essa unidade pretende introduzir os temas de termodinâmica e segurança do 
trabalho, não como uma novidade, mas como um resgate de conhecimento 
profissional acadêmico, e de segurança. O primeiro tem a base de conhecimento 
para o entendimento dos serviços e análise de resultados e o segundo para a 
garantia da segurança dos participantes e dos sistemas envolvidos. É uma 
unidade PRELIMINAR, ou seja, feita fora da sala de aula e antes de qualquer 
outra atividade. 

 
 

Unidades presenciais  

 
Unidade 02- Oportunidades de Mercado, Justificativas e Tipos de Ensaios. 
 

Nessa unidade o negócio/mercado deve ser analisado, com ele se apresenta; as 
vantagens do uso da termografia nas inspeções elétricas e as oportunidades de 
mercado em função das responsabilidades técnicas que são assumidas pelos 
profissionais. Rever os efeitos físicos mais importantes para a análise termográfica 
- aqueles que a justificam. Avaliar os tipos de termografias? Qualitativa e 
Quantitativa. 

 

 

 
 

 
Unidade 03 - Elementos da Termografia em IE, Estudo de Casos de Termogramas, a 
NR10 – Parte 01 

Nessa unidade o processo de ensaio é discutido assim como também as 
recomendações técnicas ligadas aos materiais e suas propriedades. Rever os 
efeitos físicos mais importantes para a análise termográfica - aqueles que a 
justificam. Avaliar os elementos refletância, emissividade e transmissividade dos 
materiais e como isso interfere nas medidas.  
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Unidade 04 - Elementos da Termografia em IE, Estudo de Casos de Termogramas, a 
NR10 – Parte 02 
 

 
Avaliar os parâmetros do aparelho de ensaio que devem ser preservados no início 
dos trabalhos “Distancia”, “Range” e “Foco”. A discussão dos limites de 
temperatura de cada material é outro elemento a ser apresentado. 

 

  
 
 

Unidade 05 - As Normas e Guias, Relatórios, Estudo de Fontes de Erro, e Análises 
Nessa unidade as normas existentes serão apresentadas, os guias reconhecidos 
do mercado, e as melhores práticas estudadas em casos apresentados em sala de 
aula, fontes de erros. 

 

 
 
 
Unidade 06 - Ações Corretivas e Preventivas, O Plano de Trabalho, Composição de 
preço e prazos. 

Nessa unidade a ação de resposta, quer de correção quer de prevenção ao 
problema será munição para o plano de ação e acerto de anomalias. A 
composição de uma proposta será abordada para entendimento de 
posicionamento de mercado. 

 

 
 
 

Unidade EAD em CAMPO 
 
Unidade 07 - Unidade de Campo 
 

Nessa unidade o trabalho de campo deverá ser conduzido para garantir a 
aplicação de todos os conhecimentos adquiridos em grupos formados com número 
não superior a quatro participantes, sendo acompanhados por profissionais 
experientes e gerando acervo técnico. 
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