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IDENTIFICAÇÃO

Obra: PRÉDIO DA ANTIGA PGE

Endereço: Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira - St. Central, Goiânia - GO, 74003-010

Esse memorial contém a descrição de todos os serviços emergenciais a serem realizados no prédio da An�ga PGE,
separado por blocos 1 (Bem Tombado) e 2 (anexo).

APRESENTAÇÃO

O An�go Fórum e Tribunal de Jus�ça foi um dos primeiros edi�cios da capital, construído entre 1936-1942, projeto
do arquiteto e urbanista A�lio Corrêa Lima, tem a mesma fachada do prédio ao lado, a An�ga Secretaria Geral, hoje Centro Cultural
Marieta Telles Machado, composta por colunatas, fazem a interação dele com o Palácio das Esmeraldas e a Secretaria. Em
modificação de acréscimo, recebeu nova ala que segue o alinhamento da vida que delimita as porções ocupadas pelo Fórum e pelo
Palácio. O novo volume reproduz as referências de volumetria, acabamento e ritmo dos cheios e vazios, mime�za o bloco original.
Esta ala é excluída do tombamento, embora seja elemento de entorno do bem tombado. (IPHAN GO)

DESCRIÇÃO GERAL

O prédio da An�ga PGE passará por obra emergencial, devido ao risco iminente de colapso, sendo executado nesta
etapa, um reforço da sua fundação e reparos dos elementos da cobertura (calhas, rufos e revisão do telhado).

DESCRIÇÃO

É previsto uma revisão total da cobertura dos dois blocos do prédio, subs�tuição de calhas e rufos, revisão e
subs�tuição que for necessária das telhas metálicas, verificação de tubos de queda e caixas de passagem para o perfeito
funcionamento do recolhimento das águas pluviais e cessamento de infiltrações decorrentes da cobertura. 
As prospecções que serão realizadas no prédio serão feitas para a obtenção de um laudo da estrutura de fundação, para relatar o
estado e sugerir soluções de reforço. A par�r desse laudo será realizado o projeto de reforço da fundação com detalhamento e
orientação de execução, qualquer mudança durante a execução, por parte da empresa contratada, por mo�vos diversos de
impossibilidade de avanço do método proposto, será revista pelo engenheiro consultor especialista em estrutura, responsável
técnico pelo projeto, essa possibilidade de alteração será documentada em arquivos “as built”.

Terá fornecimento do Atestado PPRA, e as ARTs de projeto e execução.

Para que seja feita a execução do reforço da fundação do prédio, está previsto o escoramento interno da laje de
piso do segundo pavimento e das marquises externas.

BLOCO 1 – BEM TOMBADO

COBERTURA

1 Tipo de
cobertura

As calhas e os rufos estão degradadas e com saídas entupidas, está
previsto a substituição desses elementos, assim como a revisão e
possível troca dos tubos de queda e caixas de passagem. Para isso,
serão removidas as telhas, e feito também reparos ou substituição de
parafusos e telhas metálicas que forem necessárias. A medida que for
sendo retirada as telhas para que o prédio não fique sem proteção total,
será feita uma cobertura provisória em lona. Foi previsto também a
instalação de pingadeiras de concreto.

 

FUNDAÇÃO 1



FUNDAÇÃO 1

2

Reforço
estrutural
tipo 1 
(perímetro
externo)

A fundação de todo o perímetro externo, compostas por sapata corrida
em pedra argamassada, está previsto para ser reforçada por um
processo de injeção de nata de cimento sob pressão. Com a realização
de furos de Ø 150 mm por todo perímetro externo a cada 2 metros,
cada furo é previsto ter 3 metros de profundidade. 
Esses furos serão realizados com uma perfuratriz, cada tubo inserido
terá 3 manchetes para injeção da nata de cimento sob pressão, para
melhoramento do solo.

 

FUNDAÇÃO 2

3

Reforço
estrutural
tipo 2 
(interno)

A fundação interna desse bloco, compostas por sapata isolada dos
pilares internos, está prevista para ser reforçada a partir do acrescento
de concreto, aumentando sua área de contato com o solo. 
As sapatas serão descobertas e envelopadas com concreto de fck
25Mpa, o ligamento da sapata antiga com esse envelopamento de
concreto será feito com vergalhões de aço CA50 através de perfurações
do elemento antigo e colocação de adesivo estrutural Sikadur.

As perfurações no perímetro externo e as movimentações dos maquinários podem causar degradação da calçada
de concreto existente ao redor do prédio como pontos em pedra portuguesa, diante disso, foi previsto a recomposição dos danos
causados nesses pisos. 
Foi previsto também o fechamento interno de todas as aberturas no piso para reforço das sapatas com o reaterro, recomposição e
regularização de contrapiso. 
 

BLOCO 2 – ANEXO

 

COBERTURA

1 Tipo de
cobertura

As calhas e os rufos estão degradadas e com saídas entupidas, está
previsto a substituição desses elementos, assim como a revisão e
possível troca dos tubos de queda e caixas de passagem. Para isso,
serão removidas as telhas, e feito também reparos ou substituição de
parafusos e telhas metálicas que forem necessárias. A medida que for
sendo retirada as telhas para que o prédio não fique sem proteção total,
será feita uma cobertura provisória em lona. Foi previsto também a
instalação de pingadeiras de concreto.

 

FUNDAÇÃO 1

2 Reforço
estrutural 

A fundação interna desse bloco, compostas por sapata isolada dos
pilares internos, está prevista para ser reforçada a partir do acrescento
de concreto, aumentando sua área de contato com o solo. 
As sapatas serão descobertas e envelopadas com concreto de fck
25Mpa, o ligamento da sapata antiga com esse envelopamento de
concreto será feito com vergalhões de aço CA50 através de
perfurações do elemento antigo e colocação de adesivo estrutural
Sikadur.

 

Com a demolição dos pisos necessários para descobrir as fundações isoladas foi previsto o fechamento interno de
todas as aberturas com o reaterro, recomposição e regularização de contrapiso, bem como recomposição do concreto das calçadas
externas e do piso em pedra portuguesa que forem danificados.

 

GOIANIA - GO, aos 20 dias do mês de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por ANDRESSA SOUZA PEREIRA, Engenheiro (a) Civil, em 20/12/2021, às 18:10,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO CAIRES DE ALMEIDA, Arquiteto (a), em 20/12/2021, às 18:14, conforme
art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000026199637 e o código CRC
EEF22FC1.
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