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Câmera GasFindIR® da FLIR Systems 

Por Aline Voigt Nadolni da  Petrobras 

Sobre o GasFindIR ® 

Informações gerais - segundo o fabricante FLIR Syst ems, Inc.  

 O GasFindIR® é, segundo a FLIR Systems, uma câmera portátil, leve e 

robusta e própria para utilização em áreas industriais, que utiliza o princípio de 

termografia infravermelha para detecção de emanações de determinados 

gases. A olho nu tais emanações são imperceptíveis, mas, quando observadas 

com a câmera infravermelho se mostram como nuvens de vapor ou 

vazamentos de origem bem definida. É um instrumento para detecção de 

vazamentos. Havendo a necessidade, uma vez que um vazamento é 

encontrado, a quantificação deste pode ser feito através de equipamentos 

específicos (Figura 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Utilização conjugada de Câmera IR, com “sniffer” - Fonte: FLIR 
Systems 

 Tais imagens podem ser arquivadas na forma de pequenos filmes (mp4) 

ou na forma de imagens estáticas. 

 Segundo o fabricante, a utilização deste tipo de câmera permite 

resguardar a segurança do trabalhador, pois identifica à distância vazamentos 

potencialmente perigosos.  
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 A utilização da câmera implicaria também em retorno financeiro, uma 

vez que agiliza procedimentos de inspeção (permitindo a varredura de 

dispositivos mesmo sem a necessidade de parada da instalação) e agiliza os 

procedimentos de manutenção, reduzindo o tempo de parada para os serviços. 

As câmeras podem possuir GPS embutido, auxiliando as equipes de 

manutenção a localizar o componente que precisa de reparos. 

 Já os ganhos ambientais são referentes à aplicação deste tipo de 

câmera para a detecção e reparo das emissões fugitivas e para verificação da 

efetividade de equipamentos para abatimento das emissões (referenciado pelo 

fornecedor como “sistemas internos para remover produtos químicos”).  

Outra vantagem referenciada pelo fabricante é a utilização desta câmera para 

inspeção em equipamentos ou acessórios de difícil acesso.  

 O fabricante relata também a utilização deste equipamento, pelas 

agências ambientais americanas, acoplado em helicópteros para a detecção de 

emissões de vapores químicos após o furacão de 2005 e que as agências 

ambientais atualmente estudam como podem aplicar esta tecnologia em vários 

tipos de indústrias. 

 Especificamente para Refinarias e Petroquímicas, o fabricante cita a 

colaboração do American Petroleum Institute (API) no desenvolvimento da 

tecnologia, a fim de cumprir suas exigências para detectar e minimizar 

vazamentos de COVs. 

 As câmeras são comercializadas em diferentes modelos com diferentes 

aplicações (detecção de emanações de CO, SF6, COVs, outros GEE; inspeção 

de equipamentos de combustão com foco em integridade do equipamento; 

vigilância das instalações industriais para prevenção de acidentes). Diferentes 

também são as propriedades (resolução, zoom...) entre modelos, que faz com 

que eles sejam recomendados para serviços distintos. 
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Figura 2 - Utilização do GasFindIR para detecção de vazamento em acessórios 
de tubulações  - Fonte: FLIR Systems 

 
 Algumas condições básicas devem ser atendidas para que a câmera 

possa ser usada corretamente e para que sua capacidade de detecção seja 

aproveitada ao máximo.  

 

� Câmeras infravermelho devem ser sensíveis aos comprimentos de onda 

apropriados para a aplicação desejada 

� O gás deve absorver / emitir energia na banda do detector 

� É requerido que haja uma diferença de temperatura entre o gás e o fundo 

de cena 

� Geralmente chuva, neblina e neve dificultam a detecção 

� Nem todos os gases ou vapores que aparecem no visor são problemas 

(ex: vapor d´água) 

� Correntes de ar que movimentam os gases ou vapores facilitam a 

detecção 

� Um profissional capacitado pode ser necessário para a interpretação das 

imagens 

� Alguns gases podem exigir uma câmera de ondas longas  

� As câmeras não quantificam a concentração ou o fluxo de um 

vazamento.  
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� Alguns procedimentos podem exigir o uso integrado de um equipamento 

para quantificação das emissões (TVA) 

 

Informações sobre o uso do GasFindIR ® para detecção de COVs - 

segundo o fabricante FLIR Systems, Inc.  

 Tendo em vista a qualidade do ar, Agência de Proteção Ambiental 

Americana (USEPA) estabeleceu metodologia para a detecção e reparo de 

pontos de vazamento de compostos orgânicos voláteis (o chamado LDAR - 

Leak Detection and Repair) e determinou a necessidade de monitoramento e 

controle das emissões fugitivas por parte das refinarias e petroquímicas. 

Reconhecida a distinção entre detecção e quantificação de vazamentos, o 

método tradicional empregado no LDAR são os TVAs (analisadores de vapores 

tóxicos) ou “sniffers”, que por ionização de chama são capazes de detectar 

concentrações de COVs acima de 10ppm e também fazer o cálculo da taxa de 

vazamento.  

 Uma refinaria contém milhares de pontos para se fazer a inspeção com 

o TVA e isto exige grande compromisso ou dedicação exclusiva de equipes de 

manutenção para a efetiva execução do LDAR.  Ciente das dificuldades, a EPA 

reconheceu a necessidade de práticas alternativas para este trabalho. A 

utilização de imagens ópticas para a detecção de vazamento de gás vem 

sendo estudada no que está sendo chamado de “Smart LDAR”. Entretanto 

diversas tecnologias para a obtenção de tais imagens vêm sendo testadas com 

diferentes graus de sucesso e limites de detecção, as quais podem ou não ser 

válidas para a aplicação no “Smart LDAR”. O mesmo ocorre para a própria 

tecnologia de infravermelho, onde diferentes câmeras são sensíveis a 

diferentes faixas do espectro e a utilização de filtros específicos pode tornar as 

câmeras mais seletivas quanto à porção do IR detectado.  

 A detecção do COVs requer um tipo específico de câmera (com 

sensibilidade diferenciada) que seja capaz de fazer uma varredura em grades 

áreas e identifique pequenos vazamentos, os quais podem então ser 

inspecionados mais de perto com a câmera, auxiliada por um instrumento de 

quantificação.  Exemplos de hidrocarbonetos e suas respectivas taxas de fugas 

detectáveis, para uma determinada câmera são exemplificados na tabela 

abaixo: 
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Tabela 3 - Diferentes COVs e limites de detecção com a utilização de 
determinado modelo de câmera IR - Fonte FLIR Systems. 

 Especificamente para tanques, o fabricante da câmera informa que sua 

utilização pode auxiliar no planejamento de manutenção preventiva e também 

na identificação da necessidade de proceder a sua manutenção corretiva, 

através de uma tecnologia recente de infravermelho que se utiliza de filtro 

específico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Emissão em tanque de teto fixo - FLIR Systems 

 


