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A

é uma empresa de consultadoria nas áreas da engenharia e
construção, criada com o objetivo de fornecer aos nossos
clientes dos sectores público e privado, soluções técnicas
inovadoras e serviços de qualidade, recorrendo apenas a
métodos não destrutivos e utilizando os mais recentes
equipamentos disponíveis no mercado.
Temos como principais preocupações prevenir e evitar potenciais
acidentes de trabalho e reduzir os tempos e custos inerentes
(desnecessários) à realização de intervenções de manutenção e de
projetos de engenharia e construção.

Intervimos antes, durante e após os projetos,
de forma rápida, eficaz e com resultados imediatos.
Especialistas em:

• Deteção e mapeamento de todo o tipo de
infraestruturas técnicas enterradas, metálicas e não
metálicas (cabos, condutas, tubagens, fibra ótica,
tanques de combustível, etc)
• Georadar ou Ground Penetrating Radar (GPR)
• Localizador eletromagnético (EM) de cabos e
tubagens
• Deteção de abatimentos, vazios e cavidades
• Deteção de estruturas arqueológicas
• Inspeção termográfica por infravermelhos
• Inspeção em edifícios e energias renováveis
• Manutenção industrial e instalações elétricas

Sectores de atuação:

Engenharia, construção, arquitetura, planeamento
e
projeto,
ambiente,
infraestruturas
e
telecomunicações, indústria petrolífera (gasodutos),
higiene e segurança no trabalho, perfurações
dirigidas, reabilitação e restauro, inspeção de
edifícios, energias renováveis, manutenção industrial,
instalações elétricas, sistemas de abastecimento de
água e gás, arqueologia, imobiliário, administração
de condomínios, câmaras municipais, juntas de
freguesia, serviços municipalizados e particulares.
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DETEÇÃO DE INFRAESTRUTURAS
Deteção de infraestruturas enterradas
Encontramos soluções personalizadas para
engenharia e construção, fornecendo aos nossos
clientes serviços altamente especializados.
O georadar é a técnica mais eficaz utilizada em
aplicações não destrutivas para a localização de
infraestruturas enterradas, nas zonas afetadas
por projetos ou por interverções de manutenção.
A combinação do georadar com o localizador
eletromagnético de cabos e tubagens, permite detetar a maioria das infraestruturas enterradas, independentemente da natureza do material, diâmetro
ou profundidade, sem que haja necessidade de
realizar valas ou outro tipo de intervenção destrutiva.
A Geodetect atua no apoio imediato à obra,
ajudando a detetar, mapear e evitar serviços
técnicos enterrados, para que os trabalhos
decorram em total segurança.
É do senso comum conhecer e saber o que se
encontra enterrado antes de se iniciar qualquer tipo
de obra ou trabalho que implique uma escavação.

Por isso, o principal objetivo da utilização
destes equipamentos é avisar os responsáveis
e trabalhadores da existência de infraestruturas
técnicas no subsolo, estejam elas ativas ou já
desativadas. Assim, as principais vantagens
destes serviços são prevenir possíveis acidentes
mortais (condutas de gás e eletricidade), evitar
a danificação de materiais (cabos e tubagens),
localizar e acompanhar o traçado de cabos (com
ou sem energia) e condutas (metálicas ou não
metálicas), identificar estruturas arqueológicas
no subsolo e poupar tempo (e dinheiro) numa
avaliação prévia do que se encontra enterrado.
A falta de informação cadastral sobre a
localização exata dos serviços técnicos enterrados,
representa um risco e facilmente se transforma
em perigo para trabalhadores e transeundes,
em custos e tempo adicionais, tanto no decorrer de qualquer projeto de engenharia e construção, como durante intervenções de reparação e
trabalhos de manutenção, os quais poderiam ser
minimizados/mitigados.

Deteção de infraestruturas enterradas
Detetamos
e
mapeamos
infraestruturas
enterradas marcando diretamente no local, com
tinta sobre o pavimento. Na maior parte das
aplicações esta abordagem é adequada, visto que
normalmente as escavações começam logo após
os nossos serviços.

específicas esta metodologia poderá não ser
suficiente. Quando solicitado, a Geodetect realiza
a deteção e mapeamento de infraestruturas
enterradas com recurso a GPS, permitindo
produzir os resultados em ficheiro CAD ou
um ficheiro KMZ, que poderá ser sobreposto
No entanto, para alguns clientes e situações diretamente no Google Earth.

Principais aplicações e vantagens:

• Detetar e mapear todo o tipo de infraestruturas enterradas, metálicas e não metálicas (tubagens,
condutas, cabos, fibra ótica, tanques de combustível, etc)

• Identificar abatimentos, vazios e cavidades no subsolo
• Identificar estruturas arqueológicas
• Detetar infraestruturas enterradas antes de se iniciar uma escavação, minimizando o risco de
acidentes

• Melhorar o planeamento de projetos, reduzindo os tempos de paragem e evitando aumentos
desnecessários nos custos

• Trabalhar em conformidade com todas as normas de segurança
• Identificar e evitar áreas muito congestionadas para o traçado de novas infraestruturas
• Localizar infraestruturas já desativadas ou até desconhecidas
• Ajudar a identificar áreas seguras para realizar valas, furos, sondagens, escavações, etc
• Acompanhar os trabalhos e obter resultados em tempo real

Geodetect, Lda.

Soluções para Engenharia e Construção

w w w. g e o d e t e c t . p t
Travessa do Governo Civil, Nº4, 2ºDrt. – Sala 5 • 3810-118 Aveiro • PORTUGAL
(+351) 967 085 701 • (+351) 963 829 703 • geral@geodetect.pt

Geodetect, Lda.

Soluções para Engenharia e Construção

w w w. g e o d e t e c t . p t

INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA
Inspeção termográfica por infravermelhos

Encontramos soluções personalizadas aos
nossos clientes, fornecendo serviços altamente
especializados.
A termografia é o método mais fácil e rápido
para detetar desperdício de energia, humidade
e infiltrações, controlo de processos, perigos,
assim como problemas elétricos. A inspeção
termográfica
por
infravermelhos
mostra

exatamente onde estão os problemas e ajuda
a focar a atenção para diagnosticar as áreas
de perda de energia, patologias no interior e
no exterior de edifícios, etc. Os problemas são
identificados atempadamente e as informações
obtidas em tempo real, permitindo que estes sejam
documentados e corrigidos antes que se tornem
mais sérios e mais dispendiosos de reparar.

Inspeç ão em e difícios e energias renováveis
A termografia é uma ferramenta não invasiva
indispensável na inspeção e no diagnóstico de
edifícios, que permitem monitorizar e diagnosticar
problemas ocultos de construção mais rapidamente
do que qualquer outra tecnologia, tornando visível o invisível.

É possível ver, detetar e documentar diferenças
nos indicadores de temperatura que mostram danos
causados pela humidade, faltas de isolamento, fugas
de ar, infestações de animais e insetos, problemas em
sistemas AVAC e muito mais.

M anutenç ão industrial e instalações elétric as
A termografia é uma ferramenta não invasiva
indispensável na manutenção industrial e
instalações elétricas, que permitem monitorizar e
diagnosticar problemas ocultos mais rapidamente
do que qualquer outra tecnologia. É possível
inspecionar rapidamente o equipamento e realizar
medições de temperatura precisas a partir
de distâncias seguras, permitindo identificar

problemas iminentes antes que alguém se magoe,
desligar equipamentos ou minimizar perdas de
energia. A maioria dos dispositivos elétricos
e mecânicos sobreaquecem antes de falhar
e, encontrar estes problemas atempadamente
permite que os clientes façam as reparações num
horário mais conveniente, em vez de emergência.

Inspeção termográfica por infravermelhos

Principais aplicações e vantagens:

• Diagnóstico de edifícios, identificando problemas não visíveis a olho nu
• Energias renováveis, assegurando a qualidade de funcionamento de painéis solares e
fotovoltaicos

• Auditorias energéticas e inspeção doméstica, identificando infiltrações e fugas de ar
• Gestão de edifícios e instalações, na manutenção preventiva dos sistemas elétricos, mecânicos
e estruturais, para detetar problemas, prevenir falhas, efetuar ações corretivas e aumentar a
segurança de utilização

• Sistemas de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e canalização, permitindo

inspecionar facilmente um edifício inteiro para verificar o sistema de AVAC, a envolvente do edifício
e o estado da canalização

• Humidade e restauro, detetando os danos provocados pela água e identificando a presença de
humidade na envolvente dos edifícios, quer por infiltração ou condensação

• Inspeções de alta tensão, permitindo inspecionar frequentemente os transformadores de
potência para corrigir possíveis problemas atempadamente

• Indústria, localizando problemas antes de se tornarem em avarias de elevado custo, que
interrompam a produção ou que provoquem incêndios em instalações elétricas

• Instalações de sistemas elétricos, permitindo examinar as caixas e componentes elétricos para
obter uma visão instantânea do seu estado
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