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Rincent Laboratoires é uma empresa 
independente que realiza ensaios, 

medições e análises nas áreas :

> das infraestruturas rodoviárias, aeroportuárias, portuárias

> dos prédios

> do meio ambiente

Rincent Laboratoires organiza treinamentos para 
profissionais. A rede está formada por mais de 30 
agências vinculadas a um território e entidades técnicas
especializadas.
Esta experiência vêm dos trabalhos de Pesquisa & 
Desenvolvimento aplicada resultando com :

> patentes

> concepção de sensores e instrumentações específicas

> serviços inovadores 

A empresa é :

> membro de comissões para a elaboração das Normas Europeus

> representada ativamente em vários projetos nacionais e europeus

> membro do EUROLAB Françês

> qualificada QPQIBI 

Internacional :

Desde sua criação, a empresa tem atuado em 68 países :

Argélia, Alemanha, Inglaterra, Antilhas Guadalupe Martinica, Arábia

Saudita, Bélgica, Benin, Brasil, Bulgária, Burquina Faso, Burundi, 

Camboja, China, Colômbia, Congo, Costa do Marfim, Djibuti, Dubai,

Egito, Emirados Árabes Unidos, Espanha, França, Gabão, Guiné, Guiné

Equatorial, Guiana Francesa, Holanda, Ilha da Reunião, ĺndia, Indonésia,

Itália, Jordânia, Líbano, Latvia, Luxemburgo, Líbia, Madagáscar, Ilha da

Madeira, Mali, Mauritânia, Mayotte, México, Nigéria, Nova Caledônia,

Polônia, Portugal, Qatar, RDC, República Centro-Africana, Romênia,

Rússia, Ruanda, São Bartolomeu, Santo Domingo, São Martinho,São

Tomé e Príncipe, Senegal, Tadjiquistão, Chade, Togo, Tunísia, Ucrânia,

Vietnã, Wallis e Futuna, Iêmen.
Teste de Aderência dos pavimentos
aeroportuários > Moçambique



Ensaios de campo
> retirada de amostras
> controle de densidade e ensaios de compactação
> ensaio de placa e “dynaplaca”
> medição de deflexão
> penetrômetro
> pressiômetro
> tassômetros
> inclinômetros

Ensaios de laboratório
> ensaios geotécnicos
> ensaios de classificação
> análise de identificação e granulometria
> tratamento de solos com conglomerantes hidráulicos
> ensaios de cisalhamento
> ensaios de consolidação, ensaio edométrico
> análise de material orgânico, conteúdo em sulfates, 
análise de água

> análises químicas

Estudos | Gerenciamento | 
Monitoramento | Engenharia
Assistência técnica no gerenciamento das obras
> assistência técnica
> redação das especificações técnicas para Direção das obras 
e outros clientes

> dimensionamento de fundações
> estabilidade dos maciços, barragens
> obras subterrâneas (túneis e obras em vala)
> obras portuárias
> obras de rehabilitação de fundações
> cemitério subterrâneo de resíduos sólidos 
(especificações técnicas)

Gerenciamento de obras
> terraplenagem, rodovias, fundações, estruturas
> gerenciamento dos processos

Principais referências
Ensaios de mecânica de solos

Ensaios triaxiais Rota do litoral - Ilha da Reunião 

Assistência técnica Aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle

Assistência geotécnica Fundações Chernobyl, Hotel Shangri La - Paris

Inclinômetria Obras de rodovias e linhas TGV 

Obras de terraplenagem Linhas TGV, Base aerospacial - Guiana

Ensaios de tirantes > França

GEOTÉCN ICA  
E  I N S TRUMENTAÇÃO  DE  SOLO

Laboratório - Ensaios de cisalhamento

Acompanhamento da terraplenagem > Portugal 

Assistência técnica
> Aeroporto Roissy Charles-
de-Gaulle



Principais referências
Fundações profundas

Estacas Prova de carga dinâmica Sohar - Oman, Nouakchot - Mauritania, 
Suape - Brasil

Estacas batidas Medição de vibração Chalons sur Sãone - França, Ghannouch - Tunisia

Estacas Pranchas Diagnóstico, comprimento, ancoragem Fréjus, Calais, Rouen - França, Abidjan - Costa do Marfim
Vitoria - Brasil, Porto de Cotonou - Benin

Tirantes Comprimento e esforço Canal de água para usina nuclear, Porto de Brest - França, 
Bilbao - Espanha, Metrô de Paris, Vias navegáveis

Controle de fundações > Madagascar

Medição de vibrações

ENSA IOS  NÃO  DESTRUT I VOS ,  
OUTROS  ENSA IOS E  I N S TRUMENTAÇÕES

Ensaios não destrutivos
Equipamento
Os equipamentos são desenvolvidos e fabricados pela Rincent
ND Technologies o que permite a independência operacional
das agências como também a manutenção e a renovação dos
mesmos.

Realizam-se os seguintes ensaios :
> ensaio sônico por transparência (Tomografia)
> impedância mecânica
> sísmica paralela
Esses equipamentos respeitam as normas NF P 94 160 1-4.

Campos de aplicação
> fundações profundas : estacas, parede diafragma, 
estaca prancha

> pisos, radiers
> túneis
> enrocamento

Outros ensaios e instrumentações
> prova de carga estática e dinâmica
> controle de tensão
> coeficiente de transmissão (cabos protendidos)
> entrega de obras de estruturas
> medição de vibração
> inclinometria, células de recalque
> medição de pressão intersticial

Aplicações específicas
> estaca Prancha : comprimento e ancoragem
> tirantes, comprimento e esforço®

> jet grouting, Comprimento e diâmetro mínimo - máximo
> fadiga, rigidez dos sistemas

Ensaios de prova de carga estática > Chernobyl

Ensaios de prova de carga dinâminca > Oman

Ensaios de prova de carga estática > Brasil

Ensaio de tirantes - Determinação
dos comprimentos e dos esforços



Principais referências
Acompanhamento, Controle Ensaios de resistência a compressão Aeroporto Charles-de-Gaulle

Injeção, análise do grout Central nuclear de Flamanville

Expertise Estruturas, materiais Aeroporto Charles-de-Gaulle, Hô-Chi-Minh-Ville

Monumentos Históricos Estabilidade, estudo da pedra Phnom Bakheng - Camboja, 
Vimy - Memorial Canadense 

Prédios Permeabilidade ao ar + de 100 ensaios por ano

ED I F I CAÇÕES ,  CONCRETO ,  
BR I TA , A LVENAR IA

Edificações | Concreto armado |
Alvenaria | Monumentos históricos
Medições
> qualidade e homogeneidade estrutural
> medição da permeabilidade ao ar
> medição de deformação e tensão
> vibrações
> detecção de vazios debaixo de lajes, pisos
> prova de carga de lajes
> análises físico-químicas no laboratório
> concreto protendido – método da arbalète

Diagnóstico, patologia 
> estruturas, fundações
> armaduras de concreto
> controle da carbonatação e corrosão,
> problemas de umidade, capilaridade, condensação, 
infiltração capilar

Brita | Concreto | Argamassa |
Graute | Conglomerante
In loco
> ensaios prévios de controle
> retirada de amostras
> acompanhamento, gerência
> controle de qualidade

Ensaios de laboratório 
> resistência mecânica, compressão, tração
> módulo de deformação
> granulometria, coeficiente de forma
> permeabilidade, porosidade
> análises físico-químicas

Ensaios “método da Arbalète”

Ensaios de Resistência ao sismo 

Prova de carga de laje
Instrumentação Projeto Nacional

Controle da qualidade do concreto > Vietnam



Estradas 
In loco
> controle de qualidade dos materiais
> regularidade superficial
> controle de conformidade e fabricação na usina
> verificação de espessura e densidade das camadas 
do pavimento

Laboratório
> ensaios nas britas e produtos betuminosos
> extração e dosagem
> juntas

Serviços de Consultoria
> assistência técnica ao cliente
> diagnóstico de vias urbanas
> dimensionamento das estruturas do pavimento
> análise técnica
> análise de materiais

Linhas férreas
> medição das espessuras do lastro
> contagem dos dormentes

Auscultação não destrutiva 
do pavimento
Os ensaios se aplicam ao pavimento rodoviário 
e aeroportuário
> radar : o material fabricado pela Rincent ND Technologies
permite medir as espessuras das camadas do pavimento
com precisão centimétrica. Patente Internacional.

> Heavy Weight Deflectometer (HWD) : medição da deflexão
do pavimento sob carga dinâmica

> teste de aderência, os valores de atrito são medidos com
equipamentos homologados

> controle de Sinalização
> diagnóstico de amianto

Além das medições, retirada de amostras e ensaios de 
laboratório são necessários para chegar a um diagnóstico
preciso e elaborar o plano de obras.

Principais referências
Autoestradas Controle, acompanhamento Bélgica, França 

Rodovias Contratos plurianuais Senegal, França

Vias urbanas Diagnóstico Bulevar Periférico de París, 2100 km no Brasil

Aeroportos Ensaios, diagnósticos +100 aeroportos internacionais, Brasil, Tunisia, Jordania, Benin, ...

RODOVIAS,  PAVIMENTOS AEROPORTUÁRIOS,  
L INHAS FÉRREAS

Ensaios GPR > Brasil

Coleta para controle 
de amianto

Acompanhamento de obras

Ensaios HWD > Maldivas

Medição de UNI > Bulevar Periférico de París



Ar
> qualidade do ar
> medição da emissão de partículas
> impactos atmosféricos de obras
> olfactométria
> ar interior, riscos profissionais
> campos eletromagnéticos
> permeabilidade ao ar de prédios

Água
> pesquisa sobre a água (AEP, indústria, agricultura)
> diagnóstico de obras de abastecimento de água / ensaios
de bombeamento

> estudos de proteção de captação de água potável
> licença ambienta “Lei da água” com estudos dos impactos
no meio-ambiente e definição das medidas de mitigação

Solos
> estudos de impactos
> estudos de riscos sanitários
> avaliação de poluição
> assistência técnica

Principais referências
Ar Programa Nacional Reino de Marrocos

Qualidade do ar Bamako - Mali, Porto de Suape - Brasil

Olfactométria Nova Caledônia

Permeabilidade ao ar + de 100 medidas por ano

Água Controle impactos ambientais Controle anual em 25 sítios

Saneamento não coletivo + de 200 estudos por ano

Solos Estudos e acompanhamento Diagnóstico de 57 postos de gasolina

AMO, DA, EDR   Despoluição site 46 ha - França

Assistência técnica Despoluição de usinas 

MEIO AMBIENTE : 
AR – ÁGUA - SOLOS

Ensaios de permeabilidade ao ar

Expertise de site poluído e 
acompanhamento da despoluição

Qualidade do ar > Bamako

Diagnóstico ambiental 
e especificações

Ar - Acompanhamento



Principais referências
Obras em andamento Controle externo 2100m de paredes diafragmas - Le Havre

150km de diagrafia sónica - Egito 
Controle de dragagem - França
Ensaios HWD - Busan - Coreia

Obras existentes Expertise Diagnóstico dos cais - Arzew - Argélia
Diagnóstico dos pierheads - Cotonou - Benin
Desinstalação de estacas-pranchas - França

Controle Injeção de consolidação de uma eclusa - França
Ensaios em tirantes em canal de água para usina nuclear

Tirantes de vias navegáveis

Diagnósticos Atracamentos, cais - França e Internacional

Expertise
> Porto de Cotonou - Benin

Ensaios subaquáticos em tirantes

PORTOS  E  
V IAS NAVEGÁVE I S

Obras em andamento
> acompanhamento de cravação das estacas-pranchas
> acompanhamento de cravação das estacas metálicas
> controle do concreto das paredes diafragmas
> perfuração sónica
> ensaios de tirantes
> ensaios de coulis

Ensaios em estruturas existentes
> medição das espessuras das estacas-pranchas com ultrassom
> determinação do comprimento das estacas-pranchas 
ou elementos de concreto

> detecção de vazios debaixo de pisos, lajes 

> diagnóstico das estradas existentes

> diagnóstico dos esforços nos tirantes

> métodos não destrutivos®

Estudos específicos | Expertise 
> controle e validação das injeções de consolidação

> determinação dos defeitos do sistema de ancoragem 

das estacas-pranchas

> duques de Alba (comprimentos, fichas, determinação 

dos defeitos)

Expertise > Arzew - Argélia

Ensaios dinâmicos em fundações em uma
plataforma offshore > Mauritânia

Ensaios HWD em pavimentos 
> Porto de Busan - Coreia

Controle externo - Cais de 2100m
> Le Havre



A Rincent ND Technologies desenvolve, fabrica 
e faz a manutençao dos instrumentos de controle 
não-destrutivos.

Controle não-destrutivo 
de fundações conforme às 
normas europeias
> auscultação pelos métodos de impedância mecânica 
e transparência sônica

> instrumentação em sísmica paralela e eco

Controle da espessuras d’água
nas pistas aéroportuárias
> ajuda para os gestores de aeroportos na avaliação do risco
de aquaplanagem na aterrissagem
> medida da espessura até 20mm

Controle da espessura do 
pavimento pelo método radar
> concepção e fabricaçao do equipamento Radar 
Rincent GPR®

> o equipamento multi-frequência está patenteado
> principalmente usado para determinar as espessuras das
camadas do pavimento e para detectar as redes enterradas

Concepção de sensores e 
instrumentações específicas
> instrumentação, deformação e temperatura Projet National
> medição da velocidade de vibraçao e das frequências 
da estrutura

> gestão dos alarmes em funçao das frequências
> P&D apicada às Escolas de Engenharias e Universidades

Principais referências
Equipamentos

Controle das fundações Locação e manutenção + de 20 equipamentos

Espessura d’água Venda 15 aeroportos internacionais

Radar Venda, locação Laboratórios nacionais - Bélgica, Brasil

Concepção sensores Concreto auto-compactável Obras e projeto nacional

Instrumentação específica Temperatura e deformação Projeto nacional

Manutenção dos equipamentos

CONCEPÇÃO  E FABR ICAÇÃO  
DE EQU I PAMENTOS

Radar multi-frequência

Ensaios de impedância mecânica

Aparelho Medidor da lâmina d’água 
para pistas de aeroporto



Treinamento | Aperfeiçoamento
técnico
Principais características dos módulos
> objectivos precisos
> flexibilidade na organização, local, cronograma
> intervenções curtas
> custos otimizados

Domínios de competências
> assistência técnica ao cliente, formação de técnicos
> água e meio ambiente
> materiais
> mecânica do solo, fundações

> rodovias, terraplenagem
> patologia, diagnóstico, reforma
> qualidade

Adaptar-se às necessidades do cliente
> especificidades do tema
> escolha do local
> definição da duração

Documentação :
as fichas técnicas estão à disposição em nosso site : 

www.rincent.fr

TRE INAMENTO  
E FORMAÇÃO  T ÉCN ICA

Formação pavimentos aeroportuários

Formação Controle de fundações

Formação Técnicos > Tchad 

Formação pavimentos aeroportuários

Principais referências
Sessões de aperfeiçoamento

Aperfeiçoamento técnico Ensaios de laboratório Laboratório Senegal, Guadelupe

Treinamento em um ano Técnicos de labo e obra ANPE e empresas

Formação temática Concreto para fundações Técnicos das usinas de concreto

Expertise Fundações e sinistros Seguros

Obras públicas Preparação das obras Pessoal técnico das Regiões

Qualidade e procedimentos Desenvolvimento de um laboratório Serviços técnicos

Qualidade Procedimento Qualidade Laboratórios privados, empresas


