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A Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. concluiu o 

levantamento geométrico da estrutura do edifício do Carrefour 

Pamplona, em São Paulo, antes do prazo estabelecido. 

A Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. vai iniciar, no 

próximo mês, os trabalhos de detecção de armaduras, medição de 

recobrimentos, análise de corrosão e de monitoramento estrutural, 

na refinaria da Petrobras, em Betim, Belo Horizonte. 

A Spybuilding vai realizar ensaios estruturais no Cinema Ideal, na 

Rua do Loreto, em Lisboa. O Cinema Ideal é o cinema mais antigo 

da cidade de Lisboa, tendo passado por várias obras de alteração 

ao longo dos anos. 

Durante o mês de Fevereiro, a Spybuilding realizou várias 

inspecções a moradias e apartamentos, em Lisboa, Linda-a-Velha e 

Torres Vedras. 

A Spybuilding está a analisar várias hipóteses de parcerias 

nacionais, com empresas de serviços complementares aos seus, 

com o intuito de alargar o âmbito da sua actividade, nomeadamente 

nas áreas da inspecção e monitorização de pontes e de obras 

portuárias. 

Spybuilding, Inspecção de Edifícios Lda. 

Sede: Av. Miguel Bombarda, 42, 5ºC, 1050-166 Lisboa 

T: (+351) 213241560 E: geral@spybuilding.com 

Algarve: E: algarve@spybuilding.com  

Porto: E: porto@spybuilding.com 

Madeira: E: madeira@spybuilding.com 

 

Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo. 

O Ambiente agradece! 

Termografia infravermelha: 

A termografia infravermelha é o único ensaio não destrutivo que 

analisa áreas, em vez de realizar análises pontuais ou lineares? 

Este método não necessita de contacto directo com o elemento a 

analisar, nem de meios de elevação? 

Que para trabalhar com termografia deverá ter frequentado 

formação específica, na sua área de actuação? 

Que a Spybuilding tem técnicos certificados em termografia 

infravermelha aplicada a edifícios? 

Sabia que ... 
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