
GeoStudies

Termografia
Tecnologia não destrutiva que permite supervisionar e diagnosticar não
conformidades em edifícios.
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Objetivo
O uso deste instrumento permite identificar falhas
construtivas e degradação de materiais, que
visualmente seriam impossíveis de detetar.
De uma forma preventiva, em fase de construção,
durante a manutenção, ou na identificação de
patologias, este meio poderoso contribui para a
deteção dos pontos de fuga em edifícios, produzidos
por defeitos de construção, ou pela deterioração dos
materiais.

Tecnologia
A Termografia é aplicada com recurso a uma câmara térmica que regista, na forma de uma
escala de cores, as diferenças de temperatura existentes em superfícies.
A energia emitida pelos objetos, normalmente conhecida por “calor”, faz parte do espectro
impercetível à visão humana. E todos os objetos com uma temperatura superior a zero graus
emitem calor, que pode ser observado e registado digitalmente através de infravermelho térmico.
Assimetrias térmicas em superfícies de igual material são estudadas, vertidas em relatório e
significam normalmente anomalias que resultam, na maioria dos casos, em perdas de energia.

Identificar problemas         gerir prioridades         intervir incisivamente

Termografia

Vantagens
Diagnósticos precisos e objetivos;
Visualização imediata dos problemas;
Identificação de anomalias indetetáveis à vista humana;
Deteção de problemas sem interrupção dos serviços;
Identificação de não conformidades;
Elaboração rápida de relatórios de monitorização;
Apoio à decisão;
Estabelecer prioridades de intervenção;
Reduzir as faturas de energia;
Diminuição dos danos nas reparações.

Aplicação
Controlar a qualidade de edifícios durante a construção, no momento da receção da obra ou
após a aplicação de medidas de melhoria;
Detetar fugas de ar pelas caixilharias de portas e janelas que resultam em custos anormais de
arrefecimento/aquecimento dos edifícios;
Identificar pontes térmicas provenientes da falta de isolamento na confluência das vigas, pilares
e placas com as paredes, constituindo as mesmas focos de transferência de frio/calor entre
interior e exterior e, consequentemente, fortes indutores de humidade;
Detetar perdas térmicas por rutura de materiais em paredes e fachadas;
Analisar isolamentos térmicos;
Identificar e catalogar humidades;
Reconhecer tubagens de ar e água;
Detetar fugas em canalizações;
Verificar sistemas elétricos.


