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Notícias
Novos clientes de referência
A Spybuilding conta com novos clientes de referência: o Millennium
BCP, a PL (do Grupo IPG) e a Hydrangea Holdings, LLC., entre
outros.
Ensaios estruturais
A Spybuilding foi a empresa seleccionada para realizar ensaios de
carga e ensaios em betão armado no edifício do Mercado do
Cacém. Além deste trabalho, ganhou também a inspecção
estrutural ao edifício do Millennium BCP na Av. José Malhoa, em
Lisboa.
INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE EDIFÍCIOS COM
ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

CURSO DE FORMAÇÃO
PROFISSIONAL

Brasil
2013

CURSO : INSPEÇÃO E MONITORAMENTO DE EDIFÍCIOS
COM ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

PROGRAMA

O conhecimento das condições de segurança e u lização de um edi cio é
essencial para garan r a sua manutenção. Só é possível obter a informação
necessária através da inspeção instrumentada, realizada por técnicos
especializados.
Atualmente, deparamo-nos com a tendência de recuperar e preservar o
parque imobiliário existente, garan r a sua segurança e salubridade. Nesse
sen do, urge um conhecimento permanente do seu estado de conservação!

•

INTRODUÇÃO

•

PATOLOGIAS EM EDIFÍCIOS COM ESTRUTURA EM
CONCRETO ARMADO

•

Dar a conhecer os diferentes pos de ensaios experimentais em edi cios, bem como as
técnicas de monitoramento.
Conferir conhecimentos que habilitem os formandos a: realizar inspeções, elaborar
laudos, efecuar os ensaios não destru vos correntes e o monitoramento em edi cios.
Formadores:

Luís Viegas Mendonça, Engº Civil, Spybuilding Lda., Lisboa
Pedro Soares Catarino, Engº Civil, Spybuilding Lda., Lisboa

INSPEÇÃO DE EDIFÍCIOS

•

INSPEÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO

•

QUE DEFEITOS PROCURAR NUMA INSPEÇÃO A UM
EDIFÍCIO?

Obje vos:
Detalhar e analisar a inspeção de edi cios, avaliando os fatores que a influenciam e as
ferramentas disponíveis.

Internacional

•

PATOLOGIAS

•

ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS

•

ENSAIOS “STANDARD” E MEIOS COMPLEMENTARES
DE DIAGNÓSTICO

•

CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

•

ENSAIOS EM CONCRETO ARMADO

•

MONITORAMENTO

Local de realização: Fundação de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, Porto Alegre
Horário: Data a anunciar, em 2013; 2ª a 6ª, das 14:00 às 18:00
Duração: 3 semanas (data de início a anunciar brevemente)

A Spybuilding concluiu já a preparação do curso sobre “Inspeção e
Monitoramento de Edifícios com Estrutura em Concreto Armado”,
que será ministrado nas instalações da CIENTEC e terá como
formandos os técnicos superiores da Secretaria de Obras Públicas,
do Estado de Rio Grande do Sul, e da própria Fundação de Ciência
e Tecnologia (CIENTEC).

Informações:
formacao@spybuilding.com

Local: Rua Washington Luiz, 675
Porto Alegre - RS. CEP: 90010-460

Apoio:

O início do curso está apenas dependente do processo burocrático
de formalização das inscrições, estando já assegurada a presença
de mais de vinte alunos.

Sabia que…
…podemos detectar infiltrações ainda não visiveis?
Com a utilização da termografia por infra-vermelhos, pode ser
detectada a existencia de infiltrações ainda não visíveis à superfície
dos elementos estruturais.
Este serviço de termografia permite detectar patologias em fase
embrionária o que possibilita actuar antes que a patologia se
alastre. Desta forma, é possível evitar custos acrescidos de
reparação.
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