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QUEM SOMOS

LAUDO EM DESTAQUE

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 seus projetos.

Laudo e projeto de reforço estrutural para recorte de uma laje que
está sustentando a fachada tombada pelo patrimônio histórico do
edifício da B3 (Bolsa de Valores), localizado na praça Antônio Prado
no centro de São Paulo.

'

Incluindo nessa fachada, painel de led com 12m de
comprimento, passarela de vidro e sistema de linha vida para
manutenção da própria fachada.
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Laudo e Projeto de Reforço Estrutural para determinar os reforços necessários
nas vigas e laje de concreto para abertura de uma laje com painéis préfabricados, para possibilitar a passagem de novo elevador, para adequação da
agência as normas de acessibilidade.

GUERINI

CONCREMAT

PORTAL DOS BANDEIRANTES- PORTO FELIZ /SP

SALVADOR /BA

Devido a problemas de dimensionamento nos perfis, soldas defeituosas e
ligações incorretas, a estrutura metálica cedeu parcialmente, ainda durante a
etapa de montagem da estrutura. Com isso a JGV Engenharia foi responsável
pela elaboração do laudo e dos projetos de reforço estrutural para a
cobertura, vencendo um vão de 50 metros em estrutura metálica e telhas
cerâmicas.

A JGV Engenharia foi acionada para realizar a verificação periódica da
estrutura de contenção da Fundação Bradesco em Salvador/BA. Durante a
visita verificamos diversas fissuras na contenção e acumulo de umidade em
sua base. Com isso, indicamos a correção das patologias através da instalação
de novos drenos na contenção, além da limpeza e manutenção dos drenos
existentes.

BRADESCO

CONCREMAT

AG. SANTA CECÍLIA /SP

ITAIM BIBI-SÃO PAULO /SP

O Heliponto no centro de São Paulo apresentava grandes deslocamentos com a
operação de pouso e decolagem das aeronaves, devido a problemas de
dimensionamento agravados pela oxidação das barras e nós das ligações
tubulares. A JGV Engenharia indicou e projetou todas as medidas de reforço e
recuperação estrutural do Heliponto, melhorando a distribuição dos esforços na
estrutura especial e tratando as patologias, possibilitando o retorno das
operações no Heliponto.

Laudo Técnico e Projeto de Reforço Estrutural para a instalação de dois cofres
em uma agência do Banco Bradesco em São Paulo. Verificamos que com a
instalação dos dois cofres, a laje nervurada viria a apresentar deslocamentos
excessivos, com isso, a JGV Engenharia desenvolveu o projeto de reforço
estrutural através de chapas coladas nas nervuras, aumentando a capacidade
de carga da laje no trecho onde foram instalados os cofres.

METSO

FLEX

IPORANGA-SOROCABA /SP

KM 11 CASTELINHO -SOROCABA /SP

Laudo e Projeto de Reforço Estrutural para a instalação de dois novos silos na
estrutura existente, o primeiro com 100 toneladas e o segundo com 150
toneladas, na Metso Fundição em Sorocaba/SP.

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

CIMPOR
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO

A JGV Engenharia em parceria com a Framar Engenharia desenvolveu os projetos
de reforço estrutural para uma chaminé, com quase 100 metros de altura, que
havia sido desestabilizada devido as elevadas cargas térmicas que reduziram a
espessura das chapas metálicas da chaminé, agravado pelas cargas de vento. O
projeto desenvolvido com urgência foi concebido com ligações metálicas que
possibilitassem os deslocamentos da estrutura com as cargas dinâmicas de vento
e térmicas.

FOX RECICLAGEM
PIRAPITINGUI -ITU /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.

FLEX

BRADESCO

KM 11 CASTELINHO-SOROCABA /SP

ALPHAVILLE INDUSTRIAL-BARUERI /SP

Laudo e Projeto de Reforço Estrutural desenvolvidos para a instalação de
divisórias retráteis e forro no último pavimento de um dos edifícios da empresa
Flex no prédio da Sinctronics em Sorocaba/SP.Todo o reforço foi concebido após a
execução de toda infra de sprinklers, iluminação, ar condicionado, elétrica e
hidráulica. Portanto, foi necessário um levantamento completo de todas as
interferências no local, e os reforços projetados para serem totalmente
parafusados no local.

Laudo e Projeto de Reforço Estrutural desenvolvido para a instalação de dois
cofres em um dos escritórios do Banco Bradesco Cartões. Onde a laje de
concreto armado não suportava as cargas pontuais dos dois cofres, com isso, a
JGV Engenharia projetou os reforços estruturais para redistribuir as cargas para
vigas e pilares do edifício.O desafio neste caso foi garantir que os reforços
fossem executados sem interferir na infraestrutura do prédio, como
tubulações de elétrica, hidráulica, sprinklers e ar condicionado.

