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Apoiados em tecnologias não destrutivas, como a Termografia,
Electro-Acústica, Gás Traçador e Vídeo Inspeção,

identificamos a origem da avaria e sinalizamos o local onde
a reparação deve ocorrer, esta intervenção evita

obras e custos desnecessários.

Introdução



Deteção de problemas invisíveis.
Analisar grandes áreas rapidamente.

Identificar as localizações específicas do dano.
Documentar o antes e o depois da reparação.

Reduz perdas e aumenta a eficiência/receita.
Manutenções programadas evitando paralizações desnecessárias.

Intervenção rápida e de baixo custo.

Tecnologias não destrutivas permitem efectuar uma leitura
da avaria sem danificar mais a zona afectada nem adulterar o seu

aspecto permitindo a intervenção de outros serviços
como por exemplo peritagens de seguros.

Vantagens



Danos por água, tais como roturas, infiltraçãoes, deficiências de isola-
mento, deficiências de construção, deficiências

de manutenção, bolor, vapor, sistemas de climatização.

Deteção de deficiências de isolamento em portas, janelas,
telhados, e coberturas.

Verificação de instalações eléctricas.
Verificação de maquinaria.

Validação de reparações.
Validação de condições para iniciar a reparação

(ex. Deteção das águas de combate a incêndio após
intervenção dos bombeiros).

Potencialidades



Intervenção apoiada em tecnologias não destrutivas,
recorrendo à Electro-Acústica, Termografia,

Vídeo Inspeção, Gás Traçador e Inspeções com Drone.

Soluções

Pesquisa
Electro-Acústica

Vídeo
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Drone
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Inspeções com
ROV



Inspeções com
Drone
Um drone é uma ferramenta poderosíssima, trata-se de um equipamento versátil e de fácil 
transporte, a sua aplicabilidade é imensa e está comprovada.

Um método provado.
Os drones dividem-se em vários segmentos, os nossos equipamentos são de gama industrial, 
ou seja, preparados para os trabalhos duros em circunstâncias por vezes complexas e 
desaconselháveis a outro tipo de equipamentos mais ligeiros.
Para complementar a nossa fantástica máquina voadora montamos a câmara de infravermelhos 
de última geração Flir Duo Pro R, capaz de gravar simultaneamente em infravermelhos (alta 
resolução) e em RGB 4k.

A presente combinação é eficaz em diversas áreas como por exemplo:

- Inspeções a estruturas de difícil acesso (ex. fachadas de edifícios, telhados, coberturas, 
parques eólicos, pontes, antenas de comunicação).
- Inspeções em parques fotovoltaicos.
- Deteção de infiltrações de água em fachadas e coberturas de edifícios.
- Deteção de lapsos de isolamento em edifícios ou estruturas.
- Redes elétricas suspensas.
- Apoio à agricultura.
- Auxílio de forças de segurança.
- Auxílio de equipas de resgate.

Face às suas características é uma excelente tecnologia não destrutiva
para detetar avarias!



Inspeções com
ROV
Um ROV (Remotely operated underwater vehicle) é uma ferramenta poderosíssima, trata-se de 
um equipamento versátil e de fácil transporte, a sua aplicabilidade é imensa e está 
comprovada.

Os ROV’s dividem-se em vários segmentos, os nossos equipamentos estão preparados para os 
trabalhos mais duros em circunstâncias por vezes complexas e desaconselháveis a outro tipo de 
equipamentos mais ligeiros.

O nosso equipamento está munido de uma câmara de alta resolução 4k, pinça mecânica, sensor 
laser capaz de realizar medições e luz artificial. Capacidade de mergulhar até 200m de 
profundidade e alimentação híbrida fornecendo autonomia sem limite de horas de 
funcionamento.

A presente combinação é eficaz em diversas áreas como por exemplo:

- Inspeções a estruturas submersas (tanques, barragens, pilares, reservatórios, piscinas).
- Inspeções de cascos de navios.
- Recuperação de objetos.
- Acompanhamento de equipas de mergulho.
- Auxílio de forças de segurança.
- Auxílio de equipas de resgate.
- Promoção comercial.

Face às suas características é uma excelente tecnologia não destrutiva
para detetar avarias!



Pesquisa
Electro-Acústica

Com o equipamento adequado, é possível detetar fugas de água, ar e gás, em redes
de abastecimento, sistemas de aquecimento/ arrefecimento etc, através do
método electro-acústico. Esta tecnologia quando combinada com a Vídeo Inspecção
é óptima para detetar avarias em piscinas ou tanques.  

Com uma elevada capacidade de amplificação do som convertem-no numa ferramenta 
fundamental para detetar este tipo de avarias.

Com uma ampla variedade de frequências entre 1 e 9950 Hz, o operador pode selecionar a 
largurade banda que mais se adapta as condições e circunstâncias do local onde se estão
a realizar os trabalhos.

Técnicas Empregues
Contacto na tubagem: Utiliza-se para a deteção sobre acessórios da tubagem e
permitindo delimitar deste modo a área de fuga.

Escuta de solo: Para localização do ponto exato, através da escuta à superfície.
Aplicando os instrumentos adequados é possível optimizar esta leitura para a escuta em 
superfícies urbanizadas com pavimento em asfalto, cerâmica entre outros, ou para a escuta em 
zonas não urbanizadas como caminhos de terra, jardins, etc.

Face às suas características é uma excelente tecnologia não destrutiva
para detetar avarias!



Pesquisa
Termográfica
A Termografia Infravermelha é a ciência de aquisição e análise de informações
térmicas a partir de dispositivos de obtenção de imagens térmicas (Camera com termovisor).

O infravermelho é uma frequência eletromagnética emitida por um corpo com
intensidade proporcional à sua temperatura, através deste método podemos analisar
a distribuição de calor num local específico desse mesmo corpo.

Por ser uma técnica isenta de contacto na deteção e medição das diferenças de
temperatura, é muito eficiente para intervir em danos provocados por:
Infiltrações de humidade, Bolor activo, Perdas de calor/frio, Água e vapor,
Qualidade de construção/Reconstrução validação de reparações, Instalações eléctricas,
Sistemas de climatização, Pestes e térmitas.

Face às suas características é uma excelente tecnologia não destrutiva
para detetar avarias!



Vídeo Inspeção
Os métodos modernos de construção, muitas vezes impedem que os tubos sejam
imediatamente rastreáveis ou acessíveis. Isto pode significar que uma fuga numa tubagem 
possa passar despercebida durante dias, semanas ou mesmo meses.
Infelizmente, este facto significa que quando a fuga é reconhecida, o dano já atingiu
uma proporção significativa, estima-se que uma rotura de 0,5 milímetros poderá perder
até 20 litros de água por hora. 

Com a tecnologia adequada e a experiência dos nossos técnicos, podemos intervir rapidamente
identificando com rigor o local de ruptura, significa isto que com um baixo custo
podemos identificar um dano sem agravar ou destruir o ambiente em que este se insere.

Esta tecnologia quando combinada com outras é óptima para detetar avarias em piscinas
ou tanques. Esta solução não destrutiva para encontrar fugas ocultas, em contraste
com os métodos tradicionais de escavação, é uma enorme vantagem reduzindo
custos e tempo na reparação.

A vídeo inspeção tem igualmente aplicação em condutas de ar, chaminés, maquinaria variada
(como por exemplo um motor), onde seja necessária a vizualização de um local sem adulterar
o seu ambiente e onde não seja fisicamente possível entrar o ser humano.

Face às suas características é uma excelente tecnologia não destrutiva
para detetar avarias!



Pesquisa com
Gás Traçador
Uma aposta na precisão e segurança.
Através de um dos mais avançados detetores de gás do mercado fazemos
a deteção de fugas em tubagens enterradas aplicando gás traçador.

Um método provado
A técnica do gás traçador é um método experimentado e testado para localizar roturas.
Esta técnica pode ser usada em redes de distribuição de gás e água, gasoductos de edifícios,
sistemas de aquecimento, cabos de comunicação pressurizados, linhas de alta tensão
com gás e aterros selados com dupla camada de membrana.
É igualmente usado para testar a existência de fugas em produtos industriais, tais como
tubagens, bombas, blocos e perfis aerodinâmicos de motores.

A deteção de fugas de gás por gás marcador envolve a alimentação de uma mistura
de 95% de azoto (gás de transporte) e 5% de hidrogénio. O hidrogénio ao escapar pelo local
da rotura é detetado pelo sensor altamente sensível.

A baixa quantidade de hidrogénio (apenas 5%) significa que este método é seguro:
o gás é incombustível de acordo com a norma ISO 10156, graças à utilização de azoto como
gás de transporte. Como não é tóxico a sua utilização também é permitida em redes de água 
potável, bem como se trata de uma mistura não-corrosiva.

Face às suas características é uma excelente tecnologia não destrutiva
para detetar avarias!
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