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RESUMO

A monitoração visual e térmica, contínua e remota é a ferramenta que permite que os centros de operação tenham acesso a câmeras 
termográficas e visuais remotamente e online a partir das salas de controle, permitindo, assim, que se tenha acesso a informações cruciais para 
tomada de decisão operativa remotamente. O estudo consiste em enumerar e explicar as vantagens operativas de se ter acesso a termovisão 
imediata em subestações desassistidas, e também a capacidade destas câmeras de realizarem inspeções termográficas automáticas, periódicas e 
emitirem relatórios e alertas de forma automática. Vantagens exploradas: Termovisão periódica automática, sob emergência (avaliação 
emergêncial sob sobrecarga), para verificar características anormais de correntes detectadas pela operação, termovisão para tomada de decisão 
de bypass, avaliação de riscos na operação, apoio na decisão de configuração de barras, deteccção precoce de problemas remotamente, apoio a 
pré-operação no sentido da possibilidade de ou não do desligamento de equipamentos, avalição das consequências das sobrecargas, e outras 
vantagens operativas. O trabalho também consiste na entrevista com o profissional responsável por subestação que já utiliza este tipo de 
tecnologia no Brasil. Também é objeto deste trabalho levantamento de custo dos equipamentos e de manutenção considerando diferentes 
fabricantes. O objetivo do trabalho é mostrar que a inspeção termografica contínua e remota é uma ferramenta essencial para sustentabilidade 
do processo de teleassistência minimizando os risco deste processo e aumentando a controlabilidade dos centros de operação sobre a condição 
operativa dos ativos. O trabalho mostra a necessidade da inspeção termografica contínua e remota como substituta da termovisão atual, feita de 
maneira presencial, quando da necessidade da desassistência de subestações e as vantagens e características do uso desta tecnologia. A 
aplicabilidade deste trabalho é para todas as empresas e subestações comprometidas com as tendências de desassistências de subestações, ou 
seja, como este processo é global a aplicabilidade é enorme. Há também a aplicação em outras áreas como a da manutenção, planejamento, 
gerenciamento de riscos e segurança patrimonial.
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