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Abstract 
 
This paper presents the conception of a portable 

and wearable device, which is able to aggregate 

relevant information to the task of thermal inspection 

on industrial equipments. An ergonomics study was 

performed in order to find the best shape to the 

prototype, and as a result it was created the CapCam, 

a helmet with two integrated cameras, an image sensor 

and a thermal one. This work exposes the methodology 

and the results of the tests done with the prototype, and 

after a detailed analysis of positive and negative 

aspects, CapCam was considered effective on the 

execution of the proposed task.  

 

Resumo 
 

Este artigo apresenta a concepção de um 

dispositivo portátil e vestível, que cumpra o objetivo de 

agregar informações relevantes à tarefa de inspeção 

termal de equipamentos em indústrias. Um estudo de 

ergonomia foi realizado com o objetivo de encontrar a 

melhor forma para o protótipo, e como resultado 

criou-se o CapCam, um capacete com duas câmeras 

integradas, um sensor de imagem e outro termal. Este 

trabalho expõe a metodologia e os resultados dos 

testes realizados com o protótipo, e após a análise 

detalhada dos aspectos positivos e negativos, o 

CapCam foi considerado eficaz na execução da tarefa 

para a qual foi proposto. 

 

 

1. Introdução 

A manutenção constante de equipamentos é uma 
prática comum que evita imprevistos para os usuários e 
custos desnecessários de produção. Existem várias 
maneiras de identificação prévia de falhas em um 
sistema, sendo a inspeção termal um dos focos desse 
trabalho. Essa atividade procura identificar 
aquecimento excessivo ou funcionamento de 

equipamentos em faixas de temperatura diferentes do 
previsto, e é comumente realizada em empresas de 
transmissão e distribuição de energia elétrica [1]. 
Normalmente, a detecção de alguma anormalidade no 
padrão de temperatura resulta na realização da 
manutenção preventiva, ou seja, a falha no 
equipamento é corrigida por um operador antes que 
problemas críticos ocorram. 

Empresas de médio e pequeno porte muitas vezes 
têm dificuldade de acesso a tecnologias para inspeção 
de equipamentos, e em boa parte dos casos a tarefa é 
realizada por um funcionário, que observa a máquina 
em atividade e analisa sinais emitidos por ela, tais 
como ruídos, velocidade de trabalho e temperatura. 
Todavia, existe uma freqüente necessidade de 
informações mais precisas do que o inspetor é capaz de 
detectar sem a ajuda de equipamentos especializados, 
como por exemplo, a temperatura das máquinas, foco 
do nosso trabalho. O processo de inspeção seria 
otimizado se o inspetor pudesse usar um dispositivo 
capaz de fornecer essas informações em tempo real. É 
essa a proposta do sistema mivaTherm, através do uso 
de realidade aumentada (RA) [2]. 

RA é uma área de pesquisa computacional que trata 
da integração de elementos virtuais gerados por 
computador com o mundo real, realizando a 
composição de um ambiente misto, que visa aprimorar 
a percepção sensorial dos usuários [3].  

O projeto mivaTherm faz uso das propriedades da 
RA para agregar ao ambiente real informações 
relevantes à execução da tarefa de inspeção termal de 
equipamentos. Na  Figura 1, pode-se visualizar a 
interface da aplicação móvel, cuja captura de imagens 
se dá através de uma webcam e uma câmera de visão 
termal. 


