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QUEM SOMOS
A JGV Engenharia é uma empresa que se destaca pela qualidade de
seus laudos e projetos, prezando pelas soluções mais econômicas e
de maior facilidade executiva, dentro das normas e conceitos técnicos
mais avançados do mercado.
Com experiência de mais de 20 anos em cálculos estruturais e
detalhamento de projetos, atendemos projetos de pequeno a grande
porte, sejam eles nacionais ou internacionais.
A empresa vem marcando sua atuação no mercado com serviços
prestados em todo Brasil, ao estabelecer seu conceito profissional
através de grande capacidade técnica e confiabilidade de nossos
clientes, buscando sempre a excelência em nossos projetos.

ESCADAS METÁLICAS
A JGV Engenharia atua desenvolvendo projetos estruturais para
escadas especiais, que se tornam peça chave dentro da arquitetura
moderna, com balanços, curvas e aspectos diferenciados que trazem
destaque a obra.
O dimensionamento de escadas especiais envolve conceitos
avançados de cálculo, pouco aplicados no Brasil, como análise por
elementos finitos e análise da frequência natural das escadas. De
forma a projetar uma escada esbelta e econômica, com a devida
rigidez que uma escada de qualidade exige.

OUTROS PROJETOS DESENVOLVIDOS
FEMSA
JURUBATUBA:
Foram
desenvolvidos projeto de 05 escadas
somente para o Retrofit da sede da
empresa em Jurubatuba, além dos
projetos de reforço estrutural,
fachada, laudos e cobertura.
RICH’S SOROCABA: Projeto da escada
marinheiro externa, em estrutura
totalmente galvanizada. Com patamar
intermediário devido à altura total da
escada.
RICH’S SOROCABA: Projeto da escada
de emergência externa, em estrutura
totalmente galvanizada e passarela de
acesso ao prédio.
BRADESCO: Diversos projetos de
escadas e reforços estruturais para
abertura de laje desenvolvidos para
agências em todo Brasil.

ANASTASSIADS
CONDOMÍNIO BOTHANICA ALTO DE PINHEIROS
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PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONFIRA OS LINKS ABAIXO:

PARA ACESSAR OS LINKS DIRETO PELO
SEU SMARTPHONE:
1-)ACESSE A CAMERA DO DISPOSITIVO
2-)APONTE SOBRE A IMAGEM (QR CODE)
POR CERCA DE 2 A 3 SEGUNDOS
3-)PRONTO! O LINK VAI APARECER SOBRE
A TELA.

ENTREVISTA JGV ENGENHARIA
MUNDO EMPRESARIAL SE PREFERIR
ACESSE PELO LINK:
https://youtu.be/O3t1nGrGG0o

SITE JGV ENGENHARIA – PROJETOS
SE PREFERIR ACESSE PELO LINK:
http://www.jgvengenharia.com.br/

SITE JGV ENGENHARIA – LAUDOS
SE PREFERIR ACESSE PELO LINK:
http://www.jgvlaudos.com.br/

Escada metálica desenvolvida apenas com chapas metálicas, onde a
estrutura são os próprios espelhos e pisadas da escada, com guarda-corpo
em vidro. São três lances de escada, ligando o subsolo ao terraço das
residências do condomínio de alto padrão em Alto de Pinheiros.

ATHIÊ WOHNRATH
SÃO PAULO- CORPORATE TOWERS

Este projeto envolveu o desafio de dimensionar e projetar uma escada
helicoidal sem um pilar central, onde o guarda-corpo da escada também foi
responsável por toda sua sustentação, além disso foi necessário prever um
patamar intermediário na escada. O aspecto final da escada foi um elemento
muito esbelto e tornou-se destaque na sede da empresa WMcCann.

ATHIÊ WOHNRATH
EDIFÍCIO ATÍLIO INNOCENTI

Projeto desenvolvido para a sede da empresa GTIS Partners em São Paulo, de
uma escada metálica em balanço, com patamar intermediário sendo parte da
escada em curva. Com guarda corpos e degraus também em perfis e chapas
metálicas.
Foram desenvolvidos também os projetos de reforço da laje abaixo da escada
e também os projetos de reforço estrutural da abertura de laje do pavimento.

ATHIÊ WOHNRATH

ATHIÊ WOHNRATH

: EDIFÍCIO CONTINENTAL SQUARE FARIA LIMA

SÃO PAULO- CORPORATE TOWERS

Projeto desenvolvido para a nova sede da empresa Heineken em São
Paulo, com o desafio de dimensionar e projetar duas escadas metálicas
sustentadas por uma viga metálica central em balanço, com alguns dos
degraus atirantados nos pavimentos superiores.

Neste projeto também foi desenvolvido o projeto de reforço estrutural
para abertura da laje e projeto de reforço estrutural para instalação da
escada sobre a laje do 19º andar.

C6 BANK-PERKINS&WILL

ATHIÊ WOHNRATH

HMC ITAJUBÁ CAPITALS

SÃO PAULO CORPORATE TOWERS

Projeto desenvolvido para um dos maiores escritórios de arquitetura do
mundo, que possui uma de suas sedes em São Paulo, essa foi uma das escadas
desenvolvidas para a sede do C6 Bank, nova empresa do ramo de bancos
digitais.Apesar de simples, a escada apresentou um aspecto muito esbelto
vencendo um pé-direito de quase seis metros e com os espelhos e guarda
corpo em chapa perfurada.

Verificação e projeto de reforço estrutural para instalação de sprinklers dentro
da norma FM global, na fabrica da Flex em Sorocaba com linha de reforço
montada para soldar apenas nas tesouras, buscando economia e praticidade,
contando que as demais peças estão todas parafusadas. Tudo isso em uma
área de 27.098m²

ATHIÊ WOHNRATH
JURUBATUBA – SÃO PAULO/SP

Laudo e Projeto de Reforço Estrutural desenvolvido para um galpão industrial,
onde a cobertura e o fechamento metálico apresentavam deslocamentos
excessivos e torções, causados pela concepção e dimensionamento incorreto
das vigas metálicas que venciam vãos de até 40 metros, situação agravada
com a execução incorreta da estrutura e pontos de oxidação.

C6 BANK-PERKINS&WILL
HMC ITAJUBÁ CAPITALS

Nesse projeto também foi desenvolvido o projeto de reforço estrutural para
abertura da laje e projeto de reforço estrutural para instalação da escada sobre
a laje do 19º andar.

C6 BANK-PERKINS&WILL
HMC ITAJUBÁ CAPITALS

Projeto desenvolvido para um dos maiores escritórios de arquitetura do
mundo, que possui uma de suas sedes em São Paulo, essa foi uma das escadas
desenvolvidas para a sede do C6 Bank, nova empresa do ramo de bancos
digitais.Nesta escada, os banzos acompanham o mesmo sentido dos espelhos e
pisadas, desenvolvido em tubo de chapa fina para possibilitar o recorte e dobra
dos perfis, com guarda corpo em vidro e espelhos em chapa perfurada.

ATHIÊ WOHNRATH
EDIFÍCIO UNE - VILA MADALENA

Projeto desenvolvido para a nova sede da empresa FutureBrand em São
Paulo, um dos projetos realizados foi a escada metálica com os banzos retos e
os degraus soldados abaixo dos banzos, além de possuir uma estrutura de
fechamento em chapa metálica fina.
Foram desenvolvidos também os projetos de reforço e ampliação do
mezanino existente e o projeto da arquibancada metálica no mezanino.

