


Os 12 Pontos Que Você Precisa 
Saber Antes de Comprar uma 
Câmera Infravermelha

A compra de uma câmera infravermelha difere de um usuário para o 
outro. Para alguns, o custo será o item mais importante enquanto que 
para outros, algumas características chaves ou a necessidade de se tornar 
um especialista através de treinamentos certifi cados poderão ser mais 
importantes. A maioria, entretanto, quer um alto nível de qualidade e 
valor. Há ainda, os usuários que não desejam fazer a escolha errada e ad-
quir um equipamento de obtenção de imagens térmicas que seja pesado 
ou difícil de ser usado.

Na FLIR, nós queremos que você tenha sucesso. Já nos anos 60, trouxemos 
a primeira câmera infravermelha para o mercado. Nós inventamos este 
mercado. Então tenha a segurança de que este folheto irá ajudá-lo a 
escolher a melhor câmera infravermelha!

Por ser a maior fabricante mundial de câmeras infravermelhas e por 
operar a maior organização de treinamento do mundo – o ITC (Infrarred 
Training Center) ou traduzindo, o Centro de Treinamento em Infravermel-
ho – nós aprendemos uma série de pontos sobre infravermelho e aqui 
estão pontos para ajudá-lo na escolha de sua câmera infravermelha.

Leitores, favor observar que: nós utilizamos o termo “câmera infraver-
melha”, entretanto poderíamos perfeitamente ter utilizado o termo 
“equipamento de obtenção de imagens térmicas“ ou termovisor. Todos os 
termos possuem o mesmo signifi cado.

Caso você tenha uma questão a qualquer momento sobre o que é apre-
sentado a seguir, ou tenha questionamentos sobre qual câmera infraver-
melha é a melhor para você, por favor, ligue para 1 800 GO INFRARED (1 
800 464 6372).



Ponto #1: Compre uma câmera infravermelha que 
forneça resultados precisos e confi áveis.

Isto pode soar óbvio, mas se alguma vez existiu a frase caveat emptor – 
ou seja, “Comprador, fi que atento”– ela está aqui!

Imagine que você comprou uma calculadora e percebeu que algumas 
vezes adicionou dois mais dois, mas quando apertou a tecla “igual” o 
resultado apontado não foi quatro!  Ou ainda pior, imagine que quando 
comprou esta calculadora você assumiu que ela iria funcionar, e como 
a maioria das pessoas, você não questionou sua precisão e passou a 
utilizar-la no seu dia-a-dia. Mas, um dia recebe uma carta dizendo que 
seu extrato está fortemente no vermelho. Você resolve conferir as com-
pras e, ao fazer isto, percebe que a calculadora teve um erro ou outro nos 
cálculos.

No mínimo, você não fi cará feliz. Além disto, dependendo do tamanho 
do erro, você poderá ter somente um pequeno saldo negativo ou poderá 
estar em grandes apuros.

Ou seja, igual a caculadora, o requisito básico de uma câmera infraver-
melha é produzir resultados precisos e confi áveis.

Afi nal, qual a precisão necessária para uma câmera infrevermelha?

Bem, após 40 anos no negócio, a FLIR tem mantido um padrão de pre-
cisão consistente e sólido que nunca falha. Ele é o padrão da indústria: 
± 2% ou ±2° C.

Isto é lido como “mais ou menos dois por cento ou 2 graus Celsius.

Então, caso você esteja comprando uma câmera infravermelha, e você 
descobre que a precisão é de “mais ou menos 5%” ou algo acima de 2° 
C, então você deve parar o processo e desconsiderar a compra desta 
câmera. Por quê?  Porque uma câmera infravermelha que pode ter uma 
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imprecisão de 5% – assim como a calculadora em nosso exemplo – o 
colocará em problemas sérios. As suas imagens e medições de tempera-
tura estarão erradas. Outra analogia é como dizer “você quase discou o 
número de telefone correto, somente um dos dígitos estava errado.” Bem, 
suponha o que vai acontecer?  Ele estará completamente errado.

Você se lembra que dissemos acima que um requisito básico para a sua 
câmera infravermelha é produzir resultados confi áveis e precisos? Bem, 
existem parâmetros importantes para garantir esta precisão.

Para gerar resultados confi áveis e precisos, é necessário que  você possa 
defi nir os valores tento de emissividade como de temperatura refl etida, 
conforme indicado com as fl echas vermelhas na fi gura abaixo.

Caso você esteja preocupado por não saber o que signifi cam “emissivi-
dade” ou “temperatura refl etida”,  relaxe. Estes são termos da indústria e 
caso você esteja a ponto de comprar uma câmera infravermelha,  com o 
tempo você fi cará familiarizado com eles. Existem outros tópicos sobre 
treinamento mais adiante, então, não se preocupe com isto agora.
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Voltando ao nosso exemplo, você não compraria uma calculadora que 
estivesse sem a tecla (+) mesmo que ela possuísse um preço de venda 
muito baixo.

Caso um fabricante esteja tentando vender uma câmera infravermelha 
para você que não possua na tela um local para que você insira os valores 
tanto de emissividade quanto de temperatura refl etida - então você 
estará comprando uma cálculadora com uma tecla a menos!

Ponto #2: Compre uma câmera infravermelha com 
alta qualidade de imagem/resolução de detecção.

Assim como na compra de uma câmera digital, quanto mais pixels, maior 
a resolução, e mais nítida será a imagem térmica.

Utilizando mais um exemplo, vamos dizer que você comprou uma TV de 
Alta Defi nição. Agora, vamos dizer que na sua área, a empresa de cabos 
local ainda não transmite o sinal de Alta Defi nição.

Agora, vamos dizer que você entre em contato com o vendedor da sua TV 
a cabo local e diz “bem, eu acabei de comprar uma TV de Alta Defi nição 
e eu quero conectá-la ao meu receptor de cabo regular (ou seja, que não 
possui Alta Defi nição) na minha sala. Isto me dará uma imagem de Alta 
Defi nição na minha nova TV?”

É claro que a resposta será “Não”.

Ela não irá funcionar porque o receptor de cabo regular não transmite 
os pixels adicionais da Alta Defi nição. Então, mesmo que se tenha uma 
TV capaz de exibir em Alta Defi nição, caso não exista um sinal em Alta 
Defi nição,  você não terá a imagem de Alta Defi nição.

Possivelmente a pessoa que vendeu a TV de Alta Defi nição para o nosso 
amigo fi cou muito focada nas capacidades da tela em si - na TV. Mas 
ele possivelmente também ignorou o fato que o nosso amigo não terá 
acesso ao sinal de Alta Defi nição.
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O mesmo acontece com as câmeras infravermelhas.

No nosso exemplo, vamos dizer que o sinal da TV a cabo de Alta 
Defi nição” é a “resolução do detector de Infravermelho” e que a TV em si é 
o “Visor LCD”.

Novamente, um aviso para o comprador: se um vendedor disser, “nós 
oferecemos uma resolução de pixel de 640 x 480 ou 307.200”, a próxima 
questão que você deve fazer é: “Esta é a resolução do Detector ou é a 
Resolução LCD?”

A resolução do visor LCD pode de fato ser 640 x 480 (lida 640 por 480) ou 
capaz de exibir 307.200 pixels (640 multiplicados por 480) de conteúdo 
de imagem. Mas, se a resolução de pixel do detector IV – a “alimenta-
ção” como dissemos – for de somente 160 x 120 ou 19.200 pixels, então 
simplesmente não vai importar a capacidade da resolução do visor.

Melhor dizendo, você não pode ter uma resolução de detector menor 
para “transmitir” em alta defi nição mesmo se o visor LCD tem a capaci-
dade de exibir mais pixels. Ou seja, você não pode obter a Alta Defi nição 
de imagem da sua TV recebendo um sinal de cabo regular.

Você deve sempre perguntar: Qual é a resolução do detector, e qual é o 
número de pixels deste detector? Esta é realmente a resolução verdadeira 
da câmera que você prestes a comprar. Se você olhar por este prisma, 
então sim, quanto mais pixels tiver o detector, mais nítida será a imagem 
térmica.

Ponto #3: Compre uma câmera infravermelha 
que você mesmo pode trocar as baterias.

Este é um dos aspectos operacionais mais importantes de sua câmera in-
fravermelha. Este é também um daqueles itens que é difícil de entender até 
que se tenha trabalhado com a câmera por algum tempo e então se perceba 
o que signifi ca esta limitação de não poder trocar a sua própria bateria.
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Vamos pensar sobre utilizar uma furadeira sem fi o em sua residência. Assim 
como muitos fazem em suas casas, este autor irá de tempos em tempos refor-
mar um cômodo. De fato, eu simplesmente penso reformar a minha cozinha. 
Agora, quando penso sobre o trabalho, eu direi coisas tais como “amanhã 
eu vou pendurar o quadro azul”. Então eu penso, “será que tenho parafusos 
sufi cientes, eu tenho minha furadeira, eu tenho o material”.

O que eu quero dizer aqui é que quando você pensa sobre o seu trabalho, 
você supõe algumas coisas. Neste caso, eu sei que não terei problemas ao 
fazer este trabalho porque tenho uma boa furadeira, de alta qualidade e aí 
então, sabe o que acontece?  Uma vez começado o trabalho, a minha bateria 
irá descarregar e eu irei retirá-la, pegarei outra do recarregador e a colocarei 
na minha furadeira e, o mais importante: seguirei trabalhando.

Eu acredito que é seguro dizer que para a maioria nada é mais frustrante que 
começar a trabalhar em algo e então ter que parar completamente porque 
algo simplesmente não funciona bem, como por exemplo, minha bateria 
está descarregada e eu não possa carregá-la imediatamente… ou tenha que 
conectar um fi o em minha furadeira em esperar por 2 horas para que ela 
fi que novamente carregada, então eu deveria ter comprado uma furadeira 
diferente.

O mesmo é mais válido ainda para câmeras infravermelhas. Como é que isto 
pode ser ainda mais válido? Bem, caso você esteja utilizando a sua câmera 
para inspecionar problemas elétricos, ou para inspecionar ativos importantes 
tais como motores e bombas e linhas de produção em uma fábrica, e a sua 
câmera IV fi ca sem energia, você pode se expor e expor a outros a problemas 
de segurança - particularmente em uma subestação elétrica que não tenha 
sido inspecionada por algum tempo. No mínimo existe a questão do tempo, 
então isto está custando dinheiro para você ou para a empresa. Sem mencio-
nar que parecerá que você comprou a câmera IV errada, ou ainda pior: que 
você não sabe o que está fazendo.

Aqui está a premissa sobre sistemas de gerenciamento de energia para 
câmeras IV:

 •  Sempre compre uma câmera infravermelha que permita que você 
“insira/retire” uma nova bateria conforme exibido na próxima fi gura. Mesmo 
que eles chamem de “substituível em campo” ou “portátil”, não signifi cará 
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isto realmente. Assegure-se de poder você mesmo trocar a bateria, de forma 
rápida e fácil.

 •   Caso você compre uma câmera infravermelha com um compartimento 
de bateria lacrado, esteja preparado para retornar a câmera para o fabricante 
caso você tenha um problema ou precise instalar uma nova bateria. Mesmo 
que as câmeras que utilizem este tipo de tecnologia possam ser mais baratas 
para serem produzidas, elas tendem a ser um ponto chave para rompimento 
de negócios para os usuários fi nais que percebem que isto poderá restringir a 
produtividade de forma signifi cativa.

 •   Garanta que além de estar apto a substituir a bateria, você tenha uma 
bateria extra e uma estação de carregamento de baterias.

 •   A tecnologia de baterias percorreu um longo caminho nestes últimos 
anos, então há razões para acreditar que a câmera infravermelha - ou a fura-
deira elétrica - que você está comprando utilize a tecnologia de baterias de 
Íons de Lítio. Elas terão uma vida útil maior, permitindo que você trabalhe por 
mais tempo utilizando uma única bateria.

 •   Finalmente, caso seja possível, alguns fabricantes também oferecem 
carregadores para veículos que permitem que você carregue a sua bateria no 
compartimento de câmera enquanto estiver em seu veículo. Os benefícios 
disto são óbvios – não menos conveniente do que é para você carregar o seu 
telefone em seu carro; isto é um benefício verdadeiro!
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Ponto #4: Compre uma câmera infravermelha 
que exporte em formato JPEG padrão.

Este ponto é simples de ser explicado em texto, mas é difícil de se tornar 
um benefício claro para os usuários fi nais. Você compraria um computa-
dor que não fosse compatível com o Microsoft Word?  É claro que não! 
Você não deveria comprar uma câmera infravermelha que solicitasse um 
software adicional para converter os seus formatos de imagens térmicas 
proprietárias em um jpeg padrão.

Você deve solicitar uma demonstração de qualquer fabricante de câmera 
infravermelha de modo que eles possam mostrar tanto (1) quantos 
toques de tecla ou “cliques” são necessários para exportar uma imagem 
e (2) a exportação de um JPEG padrão direto da câmera. O JPEG Padrão 
torna fácil enviar e-mails de suas imagens ou colocá-las em documentos 
do Microsoft Word sem problemas ou frustrações!

Nos Estados Unidos, a FLIR possui a patente do que se denomina JPEG ra-
diométrico completo, o que signifi ca que todos os seus dados e tempera-
turas armazenados nas imagens térmicas de sua câmera infravermelha 
são automaticamente transferidos para o formato JPEG padrão da indús-
tria. Ou seja, você mantém as informações radiométricas armazenadas 
no JPG, mesmo quando você as envia para um companheiro de trabalho, 
supervisor, cliente etc.

A analogia aqui é a de quando você compra um novo celular com uma 
câmera embutida, e aquela câmera tira fotos a cores incríveis, mas quando 
você quer enviá-las por e-mail... Elas são transmitidas somente em preto 
e branco!  Ou seja, você terá que remover as cores e perder qualidade na 
sua foto. O mesmo acontece com as câmeras infravermelhas. Você compra 
uma câmera infravermelha para obter imagens térmicas nítidas e para 
obter dados de medição de temperatura nestas imagens. Mesmo porque, 
esta é a razão pela qual ela é chamada “obtenção de imagens térmicas”. 
Caso você tire imagens térmicas e as envia por e-mail sem os dados de 
temperatura, é o nosso celular transmitindo em preto e branco!

Novamente, solicite uma demonstração para ver o nível de difi culdade 
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para baixar uma imagem JPEG. Assegure-se de perguntar se estas ima-
gens JPEG são padrão ou se primeiro elas terão que passar através do 
software de conversão ou proprietário do fabricante. Finalmente, você 
deve realmente decidir se você quer ou não ter a capacidade de enviar 
imagens JPEG radiométricas completas através do e-mail.

Ponto #5: Compre uma câmera infravermelha 
ergonômica e leve.

A ciência material, a robótica de fabricação, e outros fatores de engenha-
ria chaves irão literalmente pesar na sua decisão de qual câmera infraver-
melha comprar.

O peso, por si só é uma preocupação. Uma câmera que pese somente 1 
ou 2 Kg a mais que outra irá começar a causar dores nos braços e nas cos-
tas em até 20 minutos. Podemos confi rmar isso, com produtos do nosso 
dia-a-dia, desde aspiradores de pó até aquele realmente novo cortador de 
grama que vemos nos comerciais de TV. Ser leve é um ponto fundamen-
tal, principalmente se você estiver utilizando a câmera freqüentemente 
ou por períodos muito longos.

Também, quanto menor, mais leve e mais ergonômica for a câmera, mais 
facilmente você estará apto a carregá-la,  além de correias que permitem 
as mãos livres sempre que você precisar. Tenha cuidado aqui, entretanto, 
porque um fabricante pode fazer uma caixa de qualquer tamanho. As 
câmeras infravermelhas atuais devem pesar até 2 Kg e devem ser fáceis 
de ser carregadas.

é uma preocupação. Uma câmera que pese
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A interface das câmeras infravermelhas ou seus botões, é fundamental 
para a sua facilidade de uso. Embora isto pareça ser paradoxal, é co-
mum que um botão adicional ou um teclado possa realmente facilitar a 
utilização de sua câmera infravermelha, ao invés de tentar fazer o mesmo 
com menos botões. Algumas câmeras infravermelhas também possuem 
funcionalidade de operar diretamente na tela LCD (touch-screen). Isto 
poderá custar um pouco mais, mas as funcionalidades adicionadas são 
signifi cativas e deverão ser levadas em consideração seriamente.

Os botões na câmera devem ser também confortáveis para usar, mas 
o mais importante, também devem de fácil entendimento: Qual é a 
função que cada botão desempenha? Em alguns casos, os fabricantes 
podem também fazer câmeras infravermelhas para o uso militar, onde os 
botões devem ser literalmente certifi cados para condições de campos de 
batalhas. A FLIR fez um bom trabalho ao transferir a facilidade de uso e a 
durabilidade que ela colocou em suas câmeras infravermelhas de nível 
militar para as suas câmeras infravermelhas comerciais. Além de facilitar 
o uso, ela pode também ser mais relevante em ambientes de fabricação 
severos ou de temperaturas extremamente frias ou quentes.

É fundamental que você tenha uma demonstração e percorra as diversas 
atividades diárias que você irá executar: salvar uma imagem baixá-las 
para os seus computadores, criar um relatório simples. Por quê?  Porque 
enquanto você não ver quanto cliques e passos terá que percorrer com 
qualquer pacote de software/câmera infravermelha, você nunca saberá se 
o sistema irá funcionar bem. Algumas câmeras infravermelhas requerem 
diversos passos para fazer uma tarefa simples, e algumas operações 
simples podem ser difi cultadas por menus difíceis de serem utilizados. 
Obtenha uma demonstração sobre as funções básicas - ou você poderá 
ter a difi culdade do dia-a-dia aumentada de forma signifi cativa - para não 
mencionar a frustração - depois que você tenha comprado a sua câmera 
infravermelha.

Ponto #6: Compre uma câmera infravermelha que incorpore uma 
câmera visual de alta resolução com uma lâmpada de iluminação 
embutida para ajudar a documentar claramente o seu trabalho.
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Câmeras infravermelhas vêem na total escuridão, mas as câmeras visuais, 
como nós sabemos, requerem alta resolução e condições de boa ilumina-
ção para gerar imagens nítidas e claras.

Você compraria uma câmera digital para tirar fotos da família sem fl ash? É 
claro que não! Por quê? Porque você vai passar por situações onde a noite 
está se aproximando, ou por uma sala que não é bem iluminada. Em um 
ambiente industrial estas situações são muito mais comuns.

As imagens abaixo valem mais que mil palavras. As duas fotos foram 
tiradas do mesmo alvo.

A imagem à direita foi tirada com uma câmera infravermelha que possui 
alguns “faróis” embutidos ou “iluminador de alvo”, como muitos ter-
mografi stas o chamam.

A imagem visual à esquerda é do mesmo alvo tirada com uma câmera sem

lâmpada de iluminação. Você pode ver claramente a diferença.
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Ponto #7: Compre uma câmera infravermelha 
com um apontador a laser embutido.

A segurança, a conveniência e a facilidade de uso são todas boas razões para 
comprar uma câmera infravermelha com um apontador laser embutido. Isto 
tende a estar disponível em todas as câmeras, exceto para os modelos mais 
simples.

A segurança é sempre a melhor razão para gastar um pouco mais na fer-
ramenta correta.

Caso você não esteja tocando o alvo que está olhando com uma câmera in-
fravermelha - por exemplo, uma caixa de luz, um motor, uma bomba ou algo 
que possa ser visto de uma escada - então o apontador laser irá auxiliá-lo de 
duas maneiras importantes.

O apontador laser permite mostrar um detalhe em uma área de resco para 
um companheiro ou chefe, sem a necessidade de se aproximar de qualquer 
perigo. Este dispositivo permite que mais de uma pessoa visualize o prob-
lema ao mesmo tempo.

Além disto, o apontador laser o auxilia na sua orientação em relação ao alvo. 
Isto é particularmente verdadeiro caso você esteja situado a mais de 30cm 
do alvo. Ela responde a sua questão interna: “agora, o que a câmera está 
olhando especifi camente?” O apontador laser permite que você veja com 
precisão para onde a lente da câmera infravermelha está apontada. Ele é 
também ideal para que se obtenha mais orientação em ambientes escuros, 
mesmo se você estiver mais próximo ao alvo.

Existem muitas analogias aqui, mas vamos voltar ao dia-a-dia. É como ter 
uma lava-louças ou microondas. Você pode imaginar a sua cozinha sem 
estas “ferramentas”? Caso você fale com termografi stas que possuam apon-
tadores a laser embutidos em suas câmeras infravermelhas, eles irão lhe falar 
que “eles não imaginam trabalhar sem ele”. Isto é o sufi ciente.
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Ponto #8: Compre uma câmera infravermelha 
com potencial de atualização de software.

Atualmente, a maioria das câmeras infravermelhas vêm com um soft-
ware grátis para ajudá-lo a analisar as suas imagens e criar relatórios. De 
qualquer forma, elas são ferramentas úteis que fazem todas as atividades 
essenciais para as necessidades corporativas de documentar descobertas, 
e também para aumentar o uso de imagens térmicas e relatórios para 
uma ampla gama de inspeções: auditoria de energia, inspeções elétricas, 
pesquisas de detecção de gás, análises de revestimentos prediais e pes-
quisas de manutenção preditiva.

Ao mesmo tempo em que estes programas freeware de nível de ingresso 
são úteis, muitas pessoas rapidamente irão descobrir que elas precisam 
de mais funções de software. O que é importante perceber aqui é que 
você não quer comprar uma câmera e então, depois de alguns meses de 
sua utilização, decidir que você está agora pronto para fazer mais, porém 
notará que estará limitado porque não existe a possibilidade de atualiza-
ção.

Compre o seu segundo barco em primeiro lugar!

Por que eu disse isto? Bem, para todos aqueles que já compraram um 
barco este é um tema comum. O motivo é simples. Para aqueles que são 
novos na navegação é fácil pensar: “Eu vou comprar um pequeno barco 
sem todos estes itens eletrônicos incorporados. Eu só quero começar a 
praticar. Afi nal, levará um bom tempo para que eu me acostume com 
tudo isto”.

Nosso amigo aqui, vamos chamá-lo de Joe, tem uma boa observação. O 
problema é que Joe vai usar o seu barco e depois de algumas semanas, 
ele estará muito confortável ao utilizá-lo. Umas poucas semanas depois, 
o Joe já vai saber fazer isto muito bem. Umas poucas semanas depois 
o Joe vai estar chateado com a sua compra e frustrado porque ele não 
pode realmente melhorar o seu barco sem gastar um monte de dinheiro; 
dinheiro sufi ciente para que ele pense que ele fez a decisão de compra 
errada e que agora deve tentar vender o seu barco já usado caso queira 
sair e comprar um novo barco com as características e funcionalidades 
que ele deseja agora.
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O Joe não está sozinho. Nós todos passamos por isto.

Existe uma série de fatores que você deve realmente levar em considera-
ção. Primeiramente, você deve pelo menos ter uma demonstração de uma 
câmera infravermelha que esteja um nível acima daquela que você está 
pensando em comprar. É claro que isto vai lhe custar mais dinheiro, mas 
não faça os processos de escolha somente baseado em preço. Saiba quais 
características e funções que você está deixando de lado caso compre um 
modelo mais barato. Mesmo que você acabe comprando aquele modelo 
de nível mais baixo e mais barato, você saberá o que está perdendo, e isto 
por si mesmo, é uma educação em infravermelho. Então sim, você deve 
considerar a sua segunda câmera infravermelha em primeiro lugar.

Mas, mais sobre o nosso ponto inicial, se você compra o modelo menos 
caro e você sabe que, assim como um barco, você não pode atualizar o 
casco ou o chassi. Mas, diferentemente do barco, o “casco” ou “chassi” da 
câmera infravermelha é verdadeiramente relacionado à qualidade funda-
mental de projeto de engenharia e fabricação, o que signifi ca que você 
pode atualizar as suas funcionalidades até que muito com a compra de 
alguns novos softwares adicionais.

Nós não temos tempo e espaço para explorar as coisas que você pode 
fazer com este novo software, e esta tabela abaixo não faz justiça às todas 
grandes coisas que você será capaz de fazer, mas aqui está uma referência 
delas. Quando você tem uma demonstração, você pode sempre pedir 
para ver a atualização do software e suas características e funcionali-
dades. Ok, aqui está a tabela:

DESCRIÇÃO DO ITEM SOFTWARE GRÁTIS SOFTWARE ATUALIZADO

Documento do Word Sim Sim

Manipulação de Imagem no Word Não Sim

Geração de relatórios instantâneos Não Sim

Fusão/PIP Móvel Não Sim

Personalização de Relatórios Não Sim

Tendências Não Sim

Arquivamento Não Sim

Fórmulas Não Sim

Ferramenta de Seta Não Sim

Zoom Digital Não Sim
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Ponto #9: Compre uma câmera infravermelha com 
capacidades de fusão de imagens melhoradas.

Existe uma série de comentários sobre as capacidades de fusão com as 
câmeras infravermelhas. Nosso pensamento sobre a fusão é que se ela 
não lhe oferece mais do que simplesmente colocar uma “caixa” térmica 
fi xa de Figura-na-Figura (Picture-in-Picture (PiP)) sobre a sua imagem 
visível, então seria mais útil não tê-lo.

Ao contrário, garanta que você pode fazer uma manipulação de imagem 
básica, tal como ser capaz de mover a “caixa térmica” ao redor, ou mesmo 
torná-la maior ou menor. Capacidades de fusão mais avançadas permitem 
que você alongue e redimensione o PIP Térmico usando uma caneta 
stylus diretamente na tela, permitindo que você personalize a sua fusão 
para o alvo exato que você está olhando. Isto pode ser ideal para analisar o 
problema, isto justamente faz o seu infravermelho ter um salto de quali-
dade!

Para aqueles que precisam apresentar a documentação para supervisores 
ou clientes, esta capacidade de fusão melhorada irá realmente ter um 
impacto favorável.

Em um nível mais avançado, algumas câmeras infravermelhas permitirão 
que você “marque” uma combinação de imagens visíveis e térmicas em 
uma imagem composta. Isto pode trazer resultados excepcionais e ex-
ceder relatórios inteligentes.

Regra Geral: se você procurando uma câmera infravermelha com capaci-
dades de fusão incorporadas, garanta que você pode mover e redimen-
sionar a caixa térmica no meio da tela LCD.

São como os óculos bifocais. A metade superior permite que você veja 
claramente à distância, enquanto que a metade inferior é útil para leitura 
próxima. Você “redimensiona” olhando para cima ou para baixo e elas 
parecem perfeitas. Mas imagine se as lentes de aproximação forem colo-
cadas bem no meio de uns óculos normais!  E para onde você olhar, verá 
esta caixa no meio e ela fi ca no caminho de tudo o que você vê. Isto não 
será útil. Ela vai começar a atrapalhar e você vai querer retirá-la.
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É por isto que dizemos que se a câmera infravermelha que você está pro-
curando tem uma Caixa Fixa exibindo uma camada térmica sobre a sua 
imagem visual e você não pode mover ou redimensionar a caixa, então 
não a compre. Você pode facilmente fazer melhor.

A FLIR criou um excelente vídeo que mostra claramente do que estamos 
falando. Você pode vê-lo no site?
www.goinfrared.com/fusion.

Ponto #10: Compre uma câmera infravermelha 
com um amplo intervalo de temperaturas.

Este é um dos pontos mais fáceis. Quando você for comprar uma câmera 
infravermelha, garanta que o intervalo de temperatura em que ela opera 
é o sufi ciente para medir os alvos que você está visualizando.

Você não vai querer uma câmera infravermelha que não pode medir as 
temperaturas que você quer!

Ponto #11: Compre uma câmera infravermelha 
com potencial de atualização.

Isto é óbvio para qualquer produto para você for comprar. Este autor está 
sempre tentando garantir que o eu estou comprando tem uma via de 
atualização ou algum tipo de programa formal de trade-in/trade-up (troca e 
atualização).

Entretanto, no mundo das câmeras infravermelhas, isto nem sempre é pos-
sível. A engenharia e sofi sticação de detecção infravermelha, técnicas de fab-
ricação robótica ou especialidades óticas podem ser facilmente atualizadas 
enquanto outras não podem.

Com exceção das câmeras menos caras, muitas câmeras infravermelhas irão 
permitir que você atualize o fi rmware para melhorar a contagem de pixel 
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e resolução térmica, para não mencionar que permitirão que você atualize 
todos os tipos de características e funcionalidade da câmera. Em qualquer 
lugar você pode comprar uma câmera infravermelha que permite que você a 
atualize, este é um valor chave para você.

Por quê? Bem, é como você estar “comprando o seu segundo barco em 
primeiro lugar sem comprar o seu segundo barco em primeiro lugar!” 

Caso não exista um caminho de atualização neste modelo, você deve pergun-
tar se o fabricante constantemente compra de volta as câmeras usadas em 
troca da compra de uma nova câmera infravermelha. Você não terá a melhor 
utilização para o seu dinheiro nesta câmera usada, mas terá um preço melhor.

Isto se torna mais importante quando você vê uma característica que 
aumenta substancialmente a sua produtividade ou segurança, ou mesmo, 
o ajuda a criar uma vantagem competitiva. Estas características podem ser 
como comprar uma câmera infravermelha de alta resolução, ou uma com 
uma sistema de posicionamento global (GPS) incorporado, ou uma com um 
controle remoto sem fi o.

Existem também novas câmeras infravermelhas capazes de detectar vaza-
mentos de gás, tais como compostos orgânicos voláteis (VOCs), metano, 
monóxido de carbono e vários outros tipos de gases que precisam ser moni-
torados. E existem câmera fi xas, com funções de alarmes e são ideais para ver 
através da fumaça, neblina ou completa escuridão – condições típicas em 
muitos ambientes industriais. Atualmente, as câmeras infravermelhas fi xas 
são ideais para aplicações contra incêndios em armazéns, pilhas de carvão ou 
mesmo locais de rejeitos, ou seja, em locais onde a combustão espontânea é 
um problema em potencial.

O ponto mais importante é que se você estiver comprando de um fabricante 
que ofereceu programas formais de trade-in/trade-up (troca/atualização), e 
faça todos os tipos de câmeras infravermelhas, então você está comprando 
de uma empresa que está em condições de continuar atendendo às suas 
necessidades em infravermelho. Você precisa de uma empresa com a qual 
você possa crescer - ou pelo menos um especialista em infravermelho que lhe 
forneça suporte!
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Ponto #12: Compre uma câmera infravermelha 
de um fabricante que um forte treinamento téc-
nico pós-venda e certifi cado.

Caso você seja novo no campo de câmeras infravermelhas, irá obviamente 
querer pensar sobre atendimento ao consumidor e suporte técnico depois 
de sua compra.

Além de a FLIR ser a maior e mais experiente fabricante de câmeras in-
fravermelhas do mundo para aplicações comerciais, ela também possui e 
mantém a maior organização de treinamento de estudantes do mundo – o 
Centro de Treinamento em Infravermelho (Infrared Training Center ou ITC).

O ITC fornece treinamento independente do tipo de câmera infravermelha 
que você possui. O ITC treina estudantes de todos os tipos de indústrias 
com uma grande variedade de aplicações, independente da construção ou 
modelo da câmera infravermelha que você possui.

Caso você esteja inseguro sobre se deve ou não comprar uma câmera 
infravermelha, saiba que muitos decidiram se matricular no treinamento 
primeiro, antes de comprar. É sempre melhor ter uma câmera e trazê-la 
para a classe, mas se você está realmente inseguro, esta é uma ótima opção.

O ITC preparou esta “Top Ten List” (Lista de Dez Pontos Principais) do 
porque o ITC deve ser sua organização de treinamento escolhida.

 1.    Credenciada na ISO 9001
Nenhuma outra organização de treinamento infravermelha no mundo tem 
as suas credenciais – o ITC é o único!

 2.    O Melhor Treinamento Infravermelho - Não Importa onde você 
esteja. Se você faz o treinamento nas instalações de Boston ou da Suécia ou 
aqui no Brasil, você terá acesso ao nosso pessoal, recursos e tecnologia de 
ponta. 

 3.    Os Instrutores Mais Altamente Qualifi cados
Com uma equipe composta por termografi stas certifi cados de Categoria 
2 pela BINDT e de nível III pela ASNT do que qualquer outra organização 
no mundo, você terá a oportunidade de aprender com instrutores com as 
maiores credenciais em termografi a infravermelha.
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 4.    Mais de 100 Anos de Experiência
Juntos os nossos instrutores do ITC trazem mais de dez décadas de 
experiência em termografi a prática juntamente com um conhecimento 
profundo da teoria de infravermelho.

 5.    Treinamento Autorizado em Fábrica da FLIR Garantido
Caso você tenha investido na compra de uma câmera infravermelho da 
FLIR, então receba treinamento da única organização de treinamento au-
torizado pela fábrica para os produtos termográfi cos da FLIR.

 6.    Materiais de Curso Totalmente Coloridos
Nossos manuais de treinamento totalmente coloridos ajudam a fortalecer 
o seu aprendizado e são um recurso excelente para depois que você deixa 
a sala de aula.

 7.    Nós Falamos o Seu Idioma
Nossa equipe do ITC fornece treinamento em mais de 15 idiomas difer-
entes, inclusive Português, então nada fi ca aberto para interpretações.

 8.    Treinamento de Software Prático.

 9.    Treinamento Baseado em Simulação
Nós trazemos o campo para os nossos laboratórios de aplicações com 
dispositivos que simulam as mais diversas situações industriais.

 10.  InfraMation, a Maior Conferência do Mundo em Aplicações de In-
fravermelho
Nosso evento anual é um pacote com oportunidades de aprendizado 
projetado para mantê-lo atualizado sobre as mais recentes inovações 
em aplicações neste mundo em rápido desenvolvimento da termografi a. 
Registre-se aqui para a InfraMation! www.inframation.org

Os tamanhos das classes são propositadamente mantidos pequenos para garantir o seu acesso às 

equipes de especialistas da FLIR e nossos laboratórios de pesquisa.

Registre-se on-line no endereço www.infraredtraining.com, 
ou ligue para 55 15 3238 8070
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RESUMO

Em nome deste autor e de toda a organização da FLIR, nós esperamos 
que este livreto tenha sido informativo, e até mesmo trazido um pouco de 
entretenimento.

Nós tentamos fazer o nosso melhor para fornecê-lo o nosso melhor 
conhecimento e dicas úteis para você que busca comprar uma câmera 
infravermelha.

Ao mesmo tempo em que, com certeza, nós esperamos que você compre 
uma câmera infravermelha da FLIR, também sabemos que quanto mais 
fabricantes entrem no mercado, a escolha pode se tornar mais difícil,  e 
confusa.

Assim como a maioria das questões na vida, a melhor decisão é feita 
quando você fez a sua tarefa de casa. Este livreto lhe fornece algumas 
formas diretas de se pensar no campo do infravermelho, como ele está 
relacionado às nossas vidas diárias e que fazemos – mas para informações 
além destas, favor sempre solicitar uma demonstração. Obtenha uma 
demonstração no tipo de ambiente de aplicação onde você trabalha - 
não somente em uma sala de conferências. Por quê?  Porque às vezes é fá-
cil disfarçar uma demonstração em um ambiente “não real” parecido com 
uma sala de conferência. Muitas câmeras infravermelhas fazem medições 
precisas em salas de conferências com ar condicionado mas será que elas 
vão manter as suas precisões quando expostas a diferenças de tempera-
turas em condições de trabalhos reais?

Caso você solicite uma demonstração, e você sabe em primeira mão 
como opera uma câmera infravermelha, você terá feito a sua tarefa de 
casa e irá fazer a decisão de compra correta.

Nós temos uma equipe de especialistas internos pronta, técnicos em 
suporte técnico e de software, engenheiros de venda direta e especialistas 
de aplicações, e uma base em crescimento de excelentes parceiros em dis-
tribuição. Todos estamos em prontidão para responder a qualquer questão 
que você possa ter. Então, aproveite o que temos a oferecer. 
Ligue grátis e nós estaremos felizes em falar com você.
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Qual é a sua aplicação?

Que tipo de câmera infravermelha é a melhor para as 
suas necessidades?

Para falar com um especialista em câmeras infravermelhas, favor ligar para:

55 15 3238 8070

Ou visite-nos a qualquer momento no site: 
www.fl ir.com.br

Nós Conhecemos Infravermelho. Como Ninguém.
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