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GILNETE LEITE DOS SANTOS  

MURILO MENDES DE ANGELO  
 

A sobrecarga em sistemas elétricos e mecânicos, muitas vezes ocasionadas por aquecimento pode 
levar a problemas como a ruptura do material ou mesmo parada dos mesmos implicando em 
perda de produção. A identificação do problema em tempo hábil pode evitar perda na produção e 
reduzir os custos com manutenção intrusiva. A identificação do problema em um estágio inicial 
pode trazer benefícios como produção contínua ou mesmo a aumento da vida útil do sistema. A 
Análise das Componentes Principias Térmicas (ACPT) é uma técnica de análise térmica por 
processamento de imagens que pode auxiliar a termografia no monitoramento destes sistemas e 
sua importância deve-se principalmente pelo caráter não intrusivo. O objeto do artigo é discutir a 
utilização da (ACPT) para o monitoramento de sistemas elétricos ou mesmo mecânicos a partir da 
análise térmica do sistema. A técnica foi aplicada em um sistema elétrico-eletrônico, simulando 
um painel de telefonia sobre aquecido.  O ferramental matemático empregado para o 
processamento e análise das imagens foi a Análise de Componentes Principais baseada na Álgebra 
Linear e na Estatística Multivariada. A metodologia empregada no trabalho cumpriu duas etapas, a 
aquisição das imagens do sistema em operação utilizando uma câmera INFRACAMT da FLIR 
SYSTEM e o processamento e análise das imagens via ACPT a partir de um programa 
implementado em Matlab® versão 6.5 Os resultados da simulação mostraram que a técnica é 
bastante atraente no sentido de que pode ser aplicada para o monitoramento e prevenção de 
problemas por aquecimento em sistemas elétricos e mecânicos. Isso é feito a partir da 
identificação de variações térmicas nas imagens captadas do sistema em operação e a análise 
pode ser feita tanto no modo temporal (inspeções ao longo do tempo), quando espacial 
(localização da região afetada).  A partir da análise dos resultados apresentados foi possível 
observar que a Análise de Componentes Principais é uma ferramenta útil para a análise de 
aquecimento e defeitos em sistemas elétricos, uma vez que através das Componentes Principais 
foi possível verificar a localização e geometria do defeito bem como acompanhar o perfil térmico 
dos sistema ao longo do tempo.  Os resultados mostraram que a ACPT pode ser uma ferramenta 
útil tanto para para inspeção quanto para localização de defeitos por aquecimento em sistemas 
elétricos e mecânicos. Na análise foi possível obter os resultados tanto no modo temporal quanto 
espacial, mostrando que os resultados apresentaram significado físico evidenciando o fenômeno 
observado e captando mudanças de temperatura no tempo (inspeção) e no espaço (geometria da 
área afetada).         

 


